Znak sprawy ZP.271.1.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej „SIWZ”

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015 poz.2164 z późn. zm.), zwanej w treści
SIWZ „PZP”,
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
dla zadania pod nazwą:
„Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Białym Dunajcu na podwoziu z napędem 4x2 (zabudowa
kontenerowa)”

pieczęć zamawiającego

podpis i pieczęć imienna

Biały Dunajec, dnia 16 listopada 2017 r

1. Zamawiający:
1.1.Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec
1.2.e-mail: walkoszw@interia.eu
1.3.telefon: 788 860 411
1.4.Strona internetowa: www.bialydunajec.com.pl
1.5.Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 2.
Postępowanie
jest
prowadzone
w
trybie
przetargu
nieograniczonego.
Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3. Przedmiotem zamówienia jest:
„Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Białym Dunajcu na podwoziu z napędem 4x2 (zabudowa
kontenerowa)”.
3.1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Dunajcu na podwoziu z napędem 4x2 (zabudowa
kontenerowa)”, zgodnie ze szczegółowym opisem parametrów techniczno – użytkowych.
Opis tych parametrów określony będzie przez Wykonawcę poprzez wypełnienie prawej
strony tabeli znajdującej się w „Minimalnych wymaganiach dla lekkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego” – wymagania te stanowią załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 34144210-3 wozy strażackie.
3.2. Zakup realizowany jest z budżetu Ochotniczej Straż Pożarnej w Białym Dunajcu w tym ze
środków przyznanych w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Biały Dunajec
4. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Nie później niż do 20.12.2017r
5. Warunki udziału w postępowaniu:
5.1. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych wykonawcy, wspólników konsorcjum oraz innych
podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca.
5.2. Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do wykonania
przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie:
Co najmniej 5 dostaw lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z
napędem 4x2 (zabudowa kontenerowa) dla potrzeb jednostek Straży Pożarnej;
5a) podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2), 3) i 4) ustawy
Prawo zamówień publicznych:
1) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
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2) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a) zamawiającym;
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego;
c) członkami komisji przetargowej;
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

spełnianie

warunków

udziału

6.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wypełnione w zakresie wskazanym
w punkcie 5. SIWZ:
1) oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
zawarte w druku OFERTA;
2) oświadczenie
postępowaniu,

wykonawcy dotyczące spełniania
zawarte w druku OFERTA.

warunków

udziału

w

Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych „W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten musi potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
lub
kryteriów
selekcji
oraz
brak
podstaw
wykluczenia.”
Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych „Wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu (…) 2) zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu (…)”.
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców
(tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki
cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w niniejszym punkcie.
Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
6.2. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie:
1) Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji, wraz
z oświadczeniami wykonawcy określonymi w punkcie 6.1. niniejszej specyfikacji
i stanowiącymi część druku OFERTA.
Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy,
np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania
w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób
podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów.
2) Szczegółowy opis oferowanego samochodu (opis parametrów techniczno –
użytkowych pojazdu) w zakresie potwierdzenia, że odpowiada on minimalnym
wymaganiom zamawiającego, tj. wypełnienie prawej strony tabeli znajdującej się
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w „Minimalnych wymaganiach dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” –
wymagania te stanowią załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Jeżeli wykonawca zaproponuje w ofercie produkt równoważny lub, to opis musi zawierać
dokładny opis techniczny oferowanego zamiennika.
3) Pełnomocnictwo
(jeżeli
dotyczy).
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie,
ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego.
7. W
prowadzonym
postępowaniu
wszelkie
oświadczenia,
wnioski,
zawiadomienia
oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby Wykonawca
nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji
porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty
lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest bez wezwania
strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały
informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
Adam Matyga - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Biały Dunajec,
Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały
Dunajec,
pokój
nr
1,
tel. 182079521,
e-mail:
przetargi@bialydunajec.com.pl w godz. 730-1530 – w zakresie
procedury przetargowej
oraz
w
zakresie
przedmiotu
zamówienia
8. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Kopie
dokumentów
powinny
być
wykonane
w
skali
1:1.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację:
Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Dunajcu
Ul. Jana Pawła II 312
34-425 Biały Dunajec
Oferta na wykonanie zadania pn.:
„Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Białym Dunajcu na podwoziu z napędem 4x2 (zabudowa kontenerowa)”
Numer sprawy: ZP.271.1.2017
Nie otwierać przed dniem: 24 listopada 2017 r. godz. 10:30”
Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.
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W przypadku braku ww. danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą
kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
11. Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Bialy Dunajec tj:
Urząd Gminy Biały Dunajec
Ul. Jana Pawła II 312
34-425 Biały Dunajec
Sekretariat (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.)`
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 2017-11-24 do godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Bialy Dunajec:
Urząd Gminy Biały Dunajec
Ul. Jana Pawła II 312
34-425 Biały Dunajec
Sala obrad
dnia 2017-11-24 o godz. 10:30
12. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu na druku OFERTA stanowiącym załącznik nr 5
do niniejszej specyfikacji.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) ten
rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć,
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne
do zrealizowania zamówienia.
13. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:
a) cena ryczałtowa brutto – 60 %,
b) długość okresu gwarancji podstawowej na samochód - 20 %,
c) długość okresu gwarancji na zabudowę pożarniczą – 20 %.
Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
(Cmin/Cb * 60 % + Gp/36 * 20 % + Gpoż/36 * 20 %) * 100 = ilość punktów
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb – cena oferty rozpatrywanej;
Gp – ilość miesięcy dodatkowej gwarancji podstawowej powyżej wymaganych 24 miesięcy w
ofercie rozpatrywanej
(Przykład: zaoferowano gwarancję podstawową 25 miesięcy, więc Gp=1; zaoferowano
gwarancję podstawową 26 miesięcy, to Gp=2; zaoferowano gwarancję podstawową
60 miesięcy, to Gp=36);
Gpoż – ilość miesięcy dodatkowej gwarancji na zabudowę pożarniczą powyżej wymaganych
24 miesięcy w ofercie rozpatrywanej
(Przykład: zaoferowano gwarancję na zabudowę pożarniczą 25 miesięcy, więc
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Gpoż=1; zaoferowano gwarancję na zabudowę pożarniczą 26 miesięcy, to Gpoż=2;
zaoferowano gwarancję na zabudowę pożarniczą 60 miesięcy, to Gpoż=36);
36 – maksymalna ilość miesięcy dodatkowej gwarancji powyżej wymaganych 24 miesięcy w
ofercie badanej;
100 – stały wskaźnik.
Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji podstawowej na
samochód oraz na zabudowę pożarniczą wynosi 24 miesiące.
Wykonawca, który zaproponuje 24 miesięczny okres gwarancji otrzyma 0 punktów jako
podstawowy, wymagany przez zamawiającego.
Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji w druku OFERTA będzie traktowany przez
zamawiającego, jako 24 miesięczny okres gwarancji.
Wykonawca, który zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 60 miesiące otrzyma ilość
punktów jak dla okresu 60 miesięcznego.
Ilość punktów obliczona wg powyższego wzoru poszczególnym ofertom, zostanie przyznana.
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a:
Standardy jakościowe zostały określone w opisie parametrów techniczno – użytkowych
pojazdu – załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, oraz w opisie parametrów techniczno –
użytkowych przyczepy - załącznik 2 do niniejszej SIWZ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa o ustalonych standardach jakościowych.
Zamawiający uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie
korzystania z przedmiotu zamówienia wskazując parametry techniczne i wymogi jakościowe.
Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto
będzie Wykonawcą (dostawcą) przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane
ceny. Koszty ponoszone przez zamawiającego w całym okresie korzystania z produktów
spełniających te parametry będą takie same bez względu na producenta poszczególnych
produktów.
14. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin
zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten
może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z Wykonawców.
O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu
postępowania odwoławczego.
15. Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy złożenia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
16. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór
stanowi załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
17. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy
Prawo zamówień publicznych - "Środki ochrony prawnej".
Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze
do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
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1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 964) wraz ze
zmianą z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 14);
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238) wraz ze zmianą z dnia 19
grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 47).
Zgodnie z art. 181 Prawo zamówień publicznych:
1) Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie dla tej czynności.
3) Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
art. 180 ust. 2.”
Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.
18. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
ustawy Pzp.
21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
22. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się
w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.
23. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się
będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
24. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
26. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją
zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załączniki do specyfikacji:
1 Opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów techniczno – użytkowych pojazdu) „Minimalne wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Białym Dunajcu na podwoziu z napędem 4x2 (zabudowa kontenerowa)”.- w celu
potwierdzenia, że przedmiot oferowanej dostawy spełnia wymagania Zamawiającego.
Wykonawcy wypełniają prawą stronę tabeli, wpisując oferowane parametry, a w przypadku
ich braku wpisują wyraz „SPEŁNIA” lub „NIE SPEŁNIA”.
2. Wzór umowy.
3. Druk OFERTA – do wypełnienia przez wykonawców.
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WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do specyfikacji
Nr: …………………/2017

zawarta w dniu ........................ w Białym Dunajcu pomiędzy:
Ochotniczą Strażą Pożarną w Białym Dunajcu z siedzibą 34-425 Biały Dunajec, ul. Jana
Pawła II 312, NIP: 736-15-36-323, zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, którą reprezentują:
…………........................................................................................................................
a
firmą:
...............................................................z
siedzibą
............................................
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie ….....…................................., Wydział
..............
pod
numerem
...........................,
PESEL:
..................................,
NIP: .........................,
zwaną
dalej
„WYKONAWCĄ”,
którą
reprezentują:
...............................
zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu .......................... pod Nr ....................., o następującej treści:

1.

2.

1.
2.

1.

2.
3.
4.
5.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Dunajcu na podwoziu z napędem 4x2 (zabudowa
kontenerowa)”, zgodnie ze szczegółowym opisem parametrów techniczno – użytkowych.
Opis tych parametrów określony będzie przez Wykonawcę poprzez wypełnienie prawej
strony tabeli znajdującej się w „Minimalnych wymaganiach dla lekkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego” – wymagania te stanowią załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Zakup realizowany jest z budżetu Ochotniczej Straż Pożarnej w Białym Dunajcu w tym ze
środków przyznanych w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Biały Dunajec
§2
Terminy realizacji przedmiotu umowy
WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy i wydać Pojazd ZAMAWIAJĄCEMU
w terminie do dnia 20.12.2017 r.
Koszty związane z posiadaniem Pojazdu do chwili jego przekazania ZAMAWIAJĄCEMU ponosi
WYKONAWCA.
§3
Wynagrodzenie
Z tytułu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY
zgodnie z jego ofertą, wynagrodzenie w wysokości ................ zł netto (słownie:
................................), do którego doliczony zostanie podatek od towarów i usług
w wysokości 23%, co daje wynagrodzenie brutto w wysokości ................ zł (słownie:
................................).
Należność uiszczona zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez
ZAMAWIAJĄCEGO, na rachunek bankowy w niej wskazany, lecz nie później niż do dnia
29.12.2017r.
Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru Pojazdu, o którym mowa w § 4 ust.
7.
W razie zwłoki w zapłacie należności WYKONAWCY przysługują odsetki ustawowe.
Dane ZAMAWIAJĄCEGO do faktury:
Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Dunajcu, 34-425 Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312,
NIP: 736-15-36-323

§4
Odbiór przedmiotu umowy
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1. WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem, o dacie odbioru techniczno – jakościowego Pojazdu. Strony dopuszczają
zawiadomienie w formie elektronicznej.
2. Data odbioru techniczno – jakościowego Pojazdu nie może być późniejsza niż termin
wydania Pojazdu, o którym mowa w § 2.
3. Odbiór techniczno – jakościowy Pojazdu odbędzie się w siedzibie WYKONAWCY w terminie,
o którym mowa w ust. 1.
Protokół odbioru techniczno – jakościowego Pojazdu zostanie sporządzony w dwóch
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany przez obie Strony.
W protokole tym Strony ustalą dokładny termin faktycznego wydania Pojazdu, o którym
mowa w ust. 6.
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego usterek Pojazdu,
WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany Pojazdu na
wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych
usterkach w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany
przez obie Strony. Niniejsze postanowienie nie narusza postanowień dotyczących kar
umownych i odstąpienia od umowy.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego, że Pojazd nie
odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w Pojeździe
i doprowadzenia Pojazdu do stanu zgodnego z wymogami tej Specyfikacji lub wydania
innego Pojazdu.
W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu
zawartego w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w dwóch
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany przez obie Strony.
Niniejsze postanowienie nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia
od umowy.
6. Odbioru techniczno – jakościowego Pojazdu dokona co najmniej dwóch przedstawicieli
ZAMAWIAJĄCEGO w ciągu dwóch dni roboczych od daty przystąpienia do odbioru,
w obecności co najmniej jednego przedstawiciela WYKONAWCY.
7. Odbiór Pojazdu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Odbioru samochodu dokona co
najmniej dwóch przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w obecności co najmniej jednego
przedstawiciela WYKONAWCY.
Protokół odbioru Pojazdu, podpisany przez obie Strony, zostanie sporządzony w dwóch
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
8. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej Pojazdu dla dwóch kierowców z OSP BIAŁY
DUNAJEC przeprowadzi przedstawiciel WYKONAWCY w terminie i miejscu faktycznego
odbioru Pojazdu. Protokół z przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi podstawowej wraz
z adnotacją o osobach, które go odbyły zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany przez obie Strony.
§5
Dokumentacja techniczna
1. Do Pojazdu WYKONAWCA w dniu odbioru zobowiązuje się dołączyć:
 wyciąg ze świadectwa homologacji,
 kartę Pojazdu,
 instrukcję obsługi i konserwacji Pojazdu oraz wyposażenia w języku polskim,
 książki gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia,
 kopię świadectwa dopuszczenia do użytkowania, wydanego na podstawie 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 oraz mienia a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do
użytkowania, lub pozytywną opinię CNBOP,
 wszelkie inne dokumenty samochodu, w tym umożliwiające jego zarejestrowanie (jako
samochód specjalny pożarniczy).
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1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

§6
Gwarancja
WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji jakości na:
a) na cały samochód na okres ……. lat, (min. 2 lata)
b) na zabudowę pożarniczą …… lat (min.2 lata)
Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu podpisania protokołu
faktycznego odbioru Pojazdu, o którym mowa w § 4 ust. 7.
WYKONAWCA gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe
wykonanie i zgodność z odnośnymi normami oraz kompletność wyposażenia Pojazdu
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne nadwozia pożarniczego będą bezpłatnie
wykonywane przez serwis WYKONAWCY w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. Naprawy będą
wykonywane w czasie do 72 godzin od daty dokonania zgłoszenia w formie faksu. Do czasu,
o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.
W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne podwozia samochodu pożarniczego objęte
gwarancją świadczyć będzie bezpłatnie sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi.
W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez
serwis WYKONAWCY zgodnie z gwarancją producenta.
Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez WYKONAWCĘ na podstawie
indywidualnych zleceń ZAMAWIAJĄCEGO.
WYKONAWCA jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu gwarancji za wady
fizyczne Pojazdu powstałe w okresie trwania gwarancji.

§7
Kary umowne
1. Z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy i wydania Pojazdu po terminie
skazanym w § 2, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1%
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez
złożenie oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać będzie ZAMAWIAJĄCEMU w ciągu 14 dni
od daty, w której opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy i wydaniu Pojazdu przekroczy
dwa tygodnie.
3. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dokona naprawy Pojazdu lub wyposażenia w terminie
określonym w § 6 ust. 3 zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,5%
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
4. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych
w umowie ZAMAWIAJĄCY może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych określonych
w Kodeksie cywilnym w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.
5. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY dopuści się zwłoki w przystąpieniu do odbioru techniczno –
jakościowego Pojazdu w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 3, zapłaci
WYKONAWCY karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3
ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
§8
Zmiana umowy
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§9
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności
oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało
prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy Częstochowa.
§ 10
Rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo
1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony zawartej umowy
zgodnie oświadczają, że poddają go rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny.
2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych
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§ 11
Postanowienia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
ZAMAWIAJĄCEGO i jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 5 do specyfikacji
……………………………………

Biały Dunajec dnia ………………………

Nazwa firmy (wykonawcy):

………………………………………………………………….
Adres wykonawcy:
Województwo:

……………………………….

PESEL: .................................................
dotyczy wykonawców wpisanych do CEIDG RP
oraz wykonawców będących osobami fizycznymi

NIP: ……………………………………………………
……………………………………………………………………….
numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym

…………………………………………………………….
adres e-mail wykonawcy

OFERTA
Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Dunajcu
Ul. Jana Pawła II 312
34-425 Biały Dunajec
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Zakup lekkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Dunajcu na
podwoziu z napędem 4x2 (zabudowa kontenerowa)”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:

cena netto....................................................................................zł
(słownie: ....................................................................................................................)
podatek VAT...............................................................................zł
cena brutto...................................................................................zł
(słownie: ....................................................................................................................)

2. Oferujemy
Oferujemy

…………….. miesięczny okres gwarancji podstawowej na samochód.
……………..miesięczny okres gwarancji na zabudowę pożarniczą.

Uwaga:
Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 24 miesiące.
Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji w druku OFERTA będzie traktowany przez
zamawiającego jako 24 miesięczny okres gwarancji.
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3. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami
przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
* Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
* Oświadczamy, że zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia
z postępowania na podstawie art. …………………..…. ustawy Pzp (podać mającą
zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 1620 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczamy, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjęliśmy następujące środki
naprawcze: ......................................……………………............................………………………….
* Niepotrzebne skreślić
5. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone
na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
i w punkcie 5.2. specyfikacji, tzn. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
- wykonaliśmy pięć dostaw lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu
z napędem 4x2 (zabudowa kontenerowa) dla potrzeb jednostek Straży Pożarnej dostawy te zostały wykonane należycie
* Niepotrzebne skreślić
6. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

*

zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części
zamówienia:
a) wykonanie części dotyczącej .......................... firmie …............... z siedzibą
w …...................
Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi:……………….zł lub
stanowi ………………………% wartości całego zamówienia.
b) wykonanie części dotyczącej .......................... firmie …............... z siedzibą
w …...................
Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi:……………….zł lub
stanowi ………………………% wartości całego zamówienia.

*

nie zamierzamy
zamówienia.

powierzyć

podwykonawcom

wykonania

żadnej

części

* Niepotrzebne skreślić
7. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*,
średnim przedsiębiorstwem*.
* Niepotrzebne skreślić.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.
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Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym
przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie
przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

8. Oświadczamy, że:
- * nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie oświadczamy, że w sytuacji gdyby wykonawca, którego reprezentujemy,
przystąpił do jakiejkolwiek grupy kapitałowej - niezwłocznie poinformujemy o tym
zamawiającego.
- * należymy do grupy kapitałowej i zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień
publicznych złożymy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych (wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia)
* Niepotrzebne skreślić.
9. Podajemy adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: odpis
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej:
……………………………………………………………………………………….

..............................................
Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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