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Zamawiający 
 

OCHOTNICZA STRAZ PO ŻARNA  
KOMPRACHCICE  

 
 
 
 
 
 

 
 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA  
 

 
postępowanie o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

 
 

 
 
 

Dostawa   nowego lekkiego samochodu  ratowniczo – gaśniczego z zabudową 

kontenerową z napędem 4x2 dla OSP Komprachcice  

 
 

 
            Zatwierdzam    

     
                                                               /-/      Prezes OSP 

                           Joachim Labusga                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Komprachcice, sierpień 2010 r. 
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Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej w skrócie  p. z. p. w 
trybie przetargu nieograniczonego. 

 
Rozdział I 

Informacje o zamawiającym  
   

Ochotnicza Staż Pożarna 
     w Komprachcicach 
Adres: ul. Szkolna 1, 46-070 Komprachcice   

REGON: 53163146500000 

NIP 991-01-73-162 

Tel:  668235 786, fax: 403 17 25   

http: www.bip.komprachcice.pl    Przetargi OSP 

 
Rozdział II 

Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa nowego lekkiego samochodu  ratowniczo – 
gaśniczego z zabudową kontenerową z napędem 4x2 dla OSP Komprachcice  
 

    Kod  CPV:     34.10.00.00-8  Pojazdy silnikowe  
34.14.42.10-3 Wozy strażackie  
 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego -
Komprachcice, ul. Szkolna 1 
 
 
Rodzaj pojazdu : 

- Podwójna kabina na ramie, jednomodułowa stalowa, pięciomiejscowa 
- Przeszklenie w części osobowej 
- Przystosowany do przewozu min. 5 osób  
- Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu 
- Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką 
- Elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy 
- Centralny zamek 
- Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy 
- Poduszka powietrzna dla kierowcy 
- Układ bezpieczeństwa ABS 

Silnik 
- silnik z zapłonem samoczynnym turbodoładowaniem spełniający normy Euro 4 
- moc silnika  nie mniejsza niż 140 KM 
- moment obrotowy min. 350 Nm 
- napęd na oś tylną, koła bliźniacze 

Oznakowanie 
      -     belka świetlna z napisem „STRAŻ” 
      -     generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania  
            komunikatów słownych  
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      -     lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu 
      -     lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości przednich  
            lusterek samochodu osobowego 
 Zabudowa 

 Konstrukcja szkieletowa kształtowników ze stali nierdzewnej, z ramą pośrednią 
przykręcaną do ramy podwozia. Poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze 
stopu aluminium. 
Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem 
przeciwpoślizgowym. Jego konstrukcja powinna wytrzymać obciążenie masą dwóch 
strażaków i przewożonego sprzętu. Na dachu powinno być zapewnione miejsce na 
drabinę trzyelementową i trzy węże ssawne. 
Długość zabudowy min. 2700 mm . 
Szerokość rolet bocznych – po dwie rolety na stronie - min. 1000 mm każda. 
Roleta w ścianie tylnej o szerokości min. 800 min. 
Rolety aluminiowe pyło-wodo-szczelne 
Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu. 
 
Półki aluminiowe mocowane do stelaża z mocowaniem na specjalistyczne wyposażenie 
pożarnicze: 
 - aparaty oddechowe 2 kpl. , 2  butle osobno  
- oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z  
  przedziału pasażerskiego. 
   
Maszt oświetleniowy – teleskopowy, pneumatyczny, zasilany sprężarką z układu 
elektrycznego pojazdu, elektryczne sterowanie głowicą w pionie i poziomie, wyposażony 
w reflektory halogenowe zasilane z agregatu prądotwórczego o łącznej mocy 2000 W. 
Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniej niż 1,5 m. 
Stopień ochrony reflektorów masztu min IP 55 (wg PN-92/E-08106). 

        
       Reflektor pogorzeliskowy. 
 
       Agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy – dostarczy zamawiający. 
 
       Zbiornik wody o pojemności 1000 litrów, środka pianotwórczego 100 l, wykonany z 
       materiałów odpornych na korozję. 
        
 
       2 latarki akumulatorowe w wykonaniu EX (wraz ze stacją do ich ładowania 
       zamontowaną na stałe w pojeździe). 
         
      Wyposażenie dodatkowe 
      - w kabinie przygotować instalację pod zabudowę radiostacji motorola GM 360, którą 
        dostarczy zamawiający 
      - hak holowniczy. 
 
        Dodatkowy zestaw kół wyposażony w opony zimowe. 
 
         Oferowany pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w  
         jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze 
         Ochrony Przeciwpożarowej – ważne na dzień składania ofert. 
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Rozdział III  

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków  

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
 
1.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy   prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

     - warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich         
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, lub okresie  prowadzenia swojej  
działalności,  2 dostaw wozów strażackich o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
    wykonania zamówienia. 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

Rozdział IV 
Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust 1 ustawy p.z.p.  

 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 

ust.1 p.z.p..   Oświadczenie należy złożyć według wzoru załączonego do niniejszej 
specyfikacji  (zał. nr 1). 

 
      Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiega się spółka cywilna lub konsorcjum, dokument   
      wymieniony w pkt 1 i ma być złożony: 

a) wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców (jeżeli będzie je składał pełnomocnik 
wówczas pełnomocnictwo musi obejmować nie tylko upoważnienie do występowania 
w imieniu wszystkich Wykonawców, ale także upoważnienie do występowania w 
imieniu każdego z Wykonawców z osobna), 

      lub 
b) przez każdego Wykonawcę.  
 

2. Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że dostawy te  zostały wykonane należycie.       

 
         W przypadku wykazania doświadczenia, które udostępni inny podmiot, Wykonawca 
  do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia  
  wystawione przez podmiot udostępniający. 
   
  Wzór wykazu dostaw załączono do niniejszej specyfikacji ( zał. nr 2). 
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        Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach  
        określonych w art.26 ust 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w  
        ust 1 pkt 9 Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. 
         

4. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie  
     zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 p.z.p. Zamawiający żąda złożenia: 
      
     a) oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wg 
     wzoru załączonego do niniejszej specyfikacji - zał. nr 3. 
     b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  
     rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  
     ofert. 

        Osoby fizyczne  składają wyłącznie oświadczenia. 
              W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej  
     Wykonawców w/w oświadczenie ma być złożone:  

a) wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców (jeżeli będzie je składał pełnomocnik 
wówczas pełnomocnictwo musi obejmować upoważnienie do występowania w imieniu 
wszystkich Wykonawców, a także upoważnienie do występowania w imieniu każdego z 
Wykonawców z osobna), 
lub 
b) przez każdego Wykonawcę.   
 

        Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w  
         art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia ,  
         wykonawca przedkłada oświadczenie tych podmiotów o braku podstaw do wykluczenia. 

 
Dokumenty zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817)  winny być złożone w formie 
oryginału lub kopii, poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę 
(czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna). 
 
Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej 
notarialnie. 

 
   Rozdział V 

 
Udzielanie wyjaśnień, sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą, 
przekazywanie oświadczeń i dokumentów, informacje dotyczące zmian w SIWZ. 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie 
jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego  nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert.  Pytania przesłane faxem lub drogą elektroniczną muszą być 
niezwłocznie potwierdzone na piśmie przez wykonawcę. Treść pytań wraz 
wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację 
istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej.  
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2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po  upływie terminu składania 
wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Pytania muszą być zadawane wyłącznie na piśmie lub za (fax), telefonicznie nie 
udziela się odpowiedzi. 

5. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami: 
     - Irena Stańczyk-Kurpierz  - inspektor ds. zamówień publicznych w zakresie 
       procedury przetargowej,  -   tel. 077 403 17 10, pok. nr 4,    
     - Joachim Labusga - w zakresie przedmiotu zamówienia 
      tel. 668235786     
6. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia lub 

zawiadomienia przekazane za pomocą faxu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich 
treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona 
na piśmie przez przekazującego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana    
            może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. 

8. Informacja o zmianie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, 
którym zamawiający przekazał SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej 
www.bip.komprachcice.pl  

9. Wykonawcy pobierający specyfikacje ze strony internetowej zobowiązani są śledzić 
informacje dotyczące przetargu na bieżąco. 

10. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania informacyjnego zebrania wykonawców. 
 

Rozdział VI 
Podwykonawcy  

 
Zamawiający żąda wskazania robót jakie Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom  (formularz OFERTA). 

 
Rozdział VII 

Cena 
 

     Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w składanej Ofercie; 

1. Cena ofertowa obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu 
zamówienia  

2. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  będą prowadzone w 
PLN. 

Rozdział VIII  
Oferta  

 
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
4. Opis przygotowania i podpisania oferty.                                                                                             
4.1 Oferta musi być przygotowana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
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4.2 Oferta, a także wszystkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z 
właściwego rejestru. 

4.3 W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż 
wskazane w rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo (lub 
kopię potwierdzoną notarialnie) dla tych osób, podpisane przez osoby wskazane w pkt 
4.2 

      Pełnomocnictwa składane w postępowaniach przetargowych nie wymagają wniesienia   
      opłaty skarbowej. 
4.4 W przypadku składania oferty przez konsorcjum ustanowienie pełnomocnika jest 

obowiązkowe. 
4.5 Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne, albo 

opatrzone imienną pieczątką 
4.6 Wszelkie poprawki (zmiany) dokonane w treści oferty powinny być parafowane przez 

osoby wskazane w pkt 4.2 , 4.3 lub 4.4. 
4.7 Oferta winna zawierać: wypełniony formularz Oferta, dokumenty i oświadczenia 

wymienione w rozdziale IV. 
4.8 Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego,   

            opatrzonej napisem: „ Oferta –  Dostawa nowego lekkiego samochodu  ratowniczo  
             gaśniczego z zabudową kontenerową z napędem 4x2 dla OSP Komprachcice „        
              oraz nazwą i dokładnym adresem   wykonawcy. 

5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie wykonawcę. 
6. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona. 
7. Składane oferty są jawne, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a 
wykonawca składając ofertę zastrzegł, że informacje te nie mogą być udostępniane 
innym wykonawcom. 

8. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać 
złożoną przez siebie ofertę.   

 
Rozdział IX 

Terminy  
 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia – 20 październik 2010 r. 
2. Składanie ofert do dnia 31.08.2010 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Urzędu Gminy 

Komprachcice, I p. 
3. Otwarcie ofert dokona nastąpi w dniu 31.08.2010 r. o godz.12:30 w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Komprachcice, I p. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający 
odczyta nazwy (firmę) oraz adresy Wykonawców , a także  informacje dotyczące ceny 
oferty. 
Powyższe informacje Zamawiający przekaże Wykonawcom nieobecnym przy otwarciu 
ofert, na ich wniosek.   
4.   Termin związania ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.  

 
 

 Rozdział X 
Ocena ofert 
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   Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie odrzuconych.  
    
   Kryterium oceny ofert jest cena - waga 100%   

   W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe  
   kryterium według następujących zasad:  
 

- maksymalną ilość punktów ( 100) uzyska oferta wykonawcy, który zaoferuje 
najniższą cenę, pozostałym ofertom zostaną przydzielone punkty wg wzoru: 

    
               minimalna oferowana cena 

ilość pkt za cenę = -----------------------------------    x 100 
           cena badanej oferty 

 
Rozdział XI 

Formalności po wyborze oferty 
 
1. Zgodnie z art. 92 p.z.p. po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi 

wszystkich uczestników postępowania faxem lub pisemnie oraz zamieści informację o 
wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. 

2. Podpisanie umowy nastąpi po upływie terminów przewidzianych w art. 94 ust.1 pkt 2, z 
zastrzeżeniem art. 94 ust.2 pkt 1 i 3 p.z.p..   

 
  

Rozdział XII 
Umowa 

 
1. Wzór umowy stanowi załącznik do specyfikacji i zawiera istotne dla zamawiającego  

warunki realizacji zamówienia. 
Treść umowy nie podlega negocjacjom. 

2. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

3. Dopuszcza się wprowadzenie zmian do umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, 
których wcześniej nie można było przewidzieć:                                                                   - 
- zmiany formalno – prawne (w szczególności zmiana rachunku bankowego, zmiany  
organizacyjne)    

      -  zmiana terminu,    pod   warunkiem: 
a) działania siły wyższej( klęski żywiołowe, zjawiska meteorologiczne (np. powódź, 
tornado, wichury)inne nie przewidziane wypadki, mające bezpośredni wpływ na 
terminowość wykonywania dostawy) 

       - zmiana podwykonawcy. 
      O zmianie  należy poinformować Zamawiającego, nie później niż w terminie 14 dni   
       od zaistnienia okoliczności 
 
 
 
 

Rozdział XIII  
Środki ochrony prawnej  
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W toku postępowania środki ochrony prawnej opisane dziale VI, przysługują podmiotom, o 
których mowa w art. 179 p.z.p.. 
Odwołanie przysługuje w przypadkach określonych w art. 180 ust.2 oraz w terminach 
opisanych w art. 182 p.z.p. 
 

Rozdział XIV 
Załączniki 

 
1. Wzór formularza OFERTA 
2. Wzór oświadczenia o spełnianiu  warunków udziału w postępowaniu- zał. nr 1 
3. Wzór wykazu wykonanych dostaw – zał. nr 2 
4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zał. nr 3 
5. Projekt umowy   


