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ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
Gmina Krapkowice 
ul. 3-go Maja 17 
47-303 Krapkowice 
Tel. 77/ 44 66 800 
Fax. 77/ 44 66 888 
www.krapkowice.pl 
e-mail: umig@krapkowice.pl 

 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

DO PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI 

SZACUNKOWEJ  < 193 000 EURO NA : 

 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Opolskiego 2007-2013, 
Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa; Poddziałanie 3.1.1 Drogi regionalne 

 
Tytuł Projektu: „Zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych przed zagro Ŝeniami i 

skutkami katastrof drogowych poprzez zakup samochodu r atowniczo-ga śniczego dla 

OSP w Rogowie Opolskim ” , 

  
 Słownik CPV : 34144210-3 Wozy stra Ŝackie 
      
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera : 
 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
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2. Oświadczenie z art. 22 – załącznik nr 2 
3. Oświadczenie z art. 24 – załącznik nr 3  
4. Projekt umowy – załącznik nr 4 
 

 
 
Zatwierdził dnia : 14.01.2011  
 
/-/ Pan Andrzej Kasiura 
     Burmistrz Krapkowic 
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I.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego fabrycznie samochodu ratowniczo-
gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP w Rogowie Opolskim wraz z ubezpieczeniem OC, 
AC i NNW, o niŜej wymienionych parametrach technicznych:  
 
Podwozie z kabiną: 
 

1.1 Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań 
dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym". 

      Posiada świadectwo dopuszczenia zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MSWiA 
z dnia 20 czerwca 2007 r.  

     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. 

1.2 Podwozie samochodu z napędem 4 x 4, z kabiną załogową 6 osobową. Masa całkowita 
samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej /pojazd z załogą, pełnymi 
zbiornikami, zabudową i wyposaŜeniem/ nie moŜe przekroczyć 14.000 kg. 

1.3 WyposaŜenie w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne. 
1.4 Urządzenie akustyczne powinno umoŜliwiać podawanie komunikatów słownych. 
1.5 Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne umieszczone z przodu pojazdu. 

Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym. 
1.6 Silnik spełniający normy czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu 

drogowym bez konieczności stosowania dodatkowych płynów w układzie spalinowym- 
min. moc 290KM. 

1.7 Maksymalna wysokość całkowita pojazdu - - 3200 mm 
maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyŜszej półki lub szuflady w połoŜeniu 
roboczym /po wysunięciu lub rozłoŜeniu/- nie wyŜej niŜ 1850 mm od poziomu terenu. 
Półki na prowadnicach ze stali nierdzewnej z moŜliwością regulacji wysokości. Pojazd 
musi być wyposaŜony w podesty umoŜliwiające łatwy dostęp do sprzętu przy kaŜdej 
Ŝaluzji, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie 
kierowcy. 
Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zaleŜności od przeznaczenia z 
zachowaniem ergonomii. 

1.7 Napęd 4 x 4: 
- moŜliwość odłączania napędu osi przedniej, 
- moŜliwość blokady mechanizmu róŜnicowego przedniej i tylnej osi, 
- przekładnia rozdzielcza z przełoŜeniem terenowym i szosowym, 
- zawieszenie: przód – resory paraboliczne, tył –  pneumatyczne z moŜliwością regulacji   

wysokości. 
1.8 Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa, zawieszona na poduszkach 

pneumatycznych, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 /siedzenia 
przodem do kierunku jazdy/,  
Kabina wyposaŜona w: 
- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, 
- niezaleŜny układ ogrzewania i wentylacji, umoŜliwiający ogrzewanie kabiny przy   

wyłączonym silniku, 
- szyberdach, 
- przysłona przeciwsłoneczna zewnętrzna, 
- rolety wewnętrzne, 
- elektryczne szyby przednie, 
- elektryczne lusterka, 
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- lusterka podgrzewane. 
1.9 Fotele wyposaŜone w pasy bezpieczeństwa, 

- siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, 
- fotele wyposaŜone w zagłówki, 
- fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. 

1.10 Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V,z biegunem ujemnym na masie lub 
dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. 
Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na 
energię elektryczną przy jej maksymalnym obciąŜeniu. 

1.11 Instalacja elektryczna wyposaŜona w główny wyłącznik prądu. 
1.12 Pojazd wyposaŜony w gniazdo /z wtyczką/ do ładowania akumulatorów ze źródła 

zewnętrznego umieszczone po lewej stronie /sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego 
źródła w kabinie kierowcy lub złącze samorozłączalne – komplet/. 

1.13 Samochód wyposaŜony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz. 
1.14Pojazd wyposaŜony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, 

jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. 
1.15 Maksymalna prędkość na najwyŜszym biegu- nie mniejsza niŜ 85 km/h 
1.16Rezerwa masy w pełni obciąŜonego samochodu w stosunku do całkowitej   
       dopuszczalnej masy pojazdu podanej w homologacji typu- minimum 15 % 
1.17 Kolorystyka: 

- samochód – RAL 3000 
- błotniki i zderzaki – białe 

  - podwozie – czarne 
1.18 Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca moŜliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od 

chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe 
funkcjonowanie hamulców. 

1.19 Wylot spalin nie moŜe być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń  
pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy 
załogi. 

1.20 Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje  
właściwości pracy w temperaturach otoczenia od – 25 °C do + 50 ° C 

1.21 Podstawowa obsługa silnika moŜliwa bez podnoszenia kabiny 
1.22 Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd minimum 300 km lub 4 

godzinną pracę autopompy. 
1.23 Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy 

chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych 
przez producenta- w czasie min. 4 godz. podczas postoju. 

1.24 Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu w związku ze stałym obciąŜeniem 
pojazdu. 

1.25 Ogumienie z bieŜnikiem dostosowanym do róŜnych warunków atmosferycznych. 
1.26 Pełnowymiarowe koło zapasowe. 
1.27 Pojazd wyposaŜony w hak holowniczy z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak 

bezpieczeństwa Samochód wyposaŜony w zaczep holowniczy i szekle z przodu  
umoŜliwiające odholowanie pojazdu. 

 
Zabudowa po Ŝarnicza:  
 
1.1 Wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych 

antykorozyjnie. 
1.2 Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. 
1.3 Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu 

antypoślizgowym. 
1.4 Drabina do wejścia na dach. Odległość pierwszego szczebla od podłoŜa nie moŜe 

przekroczyć 600 mm. 



Nr sprawy: BPiZ.271.1.2.2011 Zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych przed zagroŜeniami i 
skutkami katastrof drogowych poprzez zakup  samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rogowie 
Opolskim                                                                                                                                          SIWZ 

 5 

1.5 Skrytki na sprzęt i wyposaŜenie zamykane Ŝaluzjami wodo i pyłoszczelnymi 
wspomaganymi systemem spręŜynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, 
wyposaŜone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich 
zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem 
skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. 

1.6 Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposaŜone w oświetlenie: główny 
wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy. 

1.7 Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające 
oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu 
roboczego minimum 5 luksów w odległości 1 m na poziomi gruntu. 

1.8 Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi Ŝaluzjowych, szuflad, podestów, 
tac, muszą być tak skonstruowane, aby umoŜliwiały ich obsługę w rękawicach. 

1.9 Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. 
1.10 Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych - pojemność min. 2,5 m3 
       Zbiornik musi być wyposaŜony w oprzyrządowanie umoŜliwiające jego bezpieczną 

eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. 
Zbiornik powinien być wyposaŜony w falochrony i posiadać właz rewizyjny- 
umieszczony wzdłuŜnie do osi pojazdu, 

1.11 Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiałów odpornych na działanie  
dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów - pojemność 
minimum 10% pojemności zbiornika wody. 
Zbiornik musi być wyposaŜony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną 
eksploatację. 
Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być moŜliwe z poziomu terenu 
i z dachu pojazdu. 

1.12 Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym 
drzwiami Ŝaluzjowymi. 

1.13 Autopompa dwuzakresowa- Wydajności min. 2500l/min przy ciś 8 bar i Hgs 1,5 m i min.  
250l/min przy ciś. 40 bar, 

1.14 Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy  
zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niŜ przy zasilaniu ze zbiornika 
zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. 

1.15 Autopompa musi umoŜliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego 
do minimum: 

       - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, 
       - linii szybkiego natarcia z napędem ręcznym 
         - działka wodno – pianowego na dachu pojazdu 
1.16 Autopompa musi umoŜliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. 
1.17 Autopompa musi być wyposaŜona w urządzenie odpowietrzające umoŜliwiające  

zassanie wody: 
   - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. 

         - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.  
1.18 W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia  

kontrolno - sterownicze pracy pompy: 
- manowakuometr, 
- manometr niskiego ciśnienia, 
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, 
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, 
- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, 
- wyłącznik silnika pojazdu, 
- kontrolka pracy silnika, 
- kontrolka włączenia pompy, 
- schemat układu wodno - pianowego oraz oznaczenie zaworów. 
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        W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno- 
pomiarowe: 

   - manometr niskiego ciśnienia, 
  - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, 

        - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. 
1.19 Zbiornik wody musi być wyposaŜony w nasadę 75, zawór kulowy do napełniania z 

hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed 
swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed 
przepełnieniem zbiornika z moŜliwością przełączenia na pracę ręczną + instalacja 
odwadniająca zbiornik. 

1.20 Autopompa wyposaŜona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie 
minimum stęŜeń 3% i 6% /tolerancja ± 0,5%/ w pełnym zakresie wydajności pompy. 

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

1.22 Konstrukcja układu wodno – pianowego powinna umoŜliwić jego całkowite odwodnienie 
przy uŜyciu co najwyŜej dwóch zaworów. 

1.23 Przedział autopompy wyposaŜony w system do ogrzewania tego samego producenta 
jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy 
przed zamarzaniem w temperaturze do - 25oC. 

1.24 Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed 
przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika 
zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną 
eksploatację pompy. 

1.25 Pojazd wyposaŜony w elektropneumatyczny maszt oświetleniowy sterowany z pilota 
przewodowego 

 

Ubezpieczenie wozu:  

Samochód winien posiadać ubezpieczenie OC, AC oraz NNW do kwoty 10 000 zł.  

  

 
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
 

Zamówienie winno być zrealizowane w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

 

 
III. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 
 

1. KaŜdy Wykonawca winien wyliczyć cenę oferty wg. zasad określonych w Formularzu 

ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.  

2. Ceną ofertową będzie cena łączna z kosztami dostawy samochodu do siedziby 

Zamawiającego.   

3. Cena winna być wyliczona w wartości brutto z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku i winna zawierać równieŜ wszystkie koszty realizacji zadania, bez których 

realizacja zamówienia byłaby niemoŜliwa.  
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IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
 

1. Wykonawcy muszą przedstawić treść oferty odpowiadającą treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

2. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela 

wykonawcy w zakresie jego praw majątkowych zgodnie z wpisem do rejestru 

handlowego lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W 

przypadku osoby upowaŜnionej do podpisania oferty upowaŜnienie (pełnomocnictwo 

rodzajowe) powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika to z innych dokumentów 

załączonych przez wykonawcę.                                                                                                                

      UpowaŜnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

3. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub 

czytelnej kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego 

przedstawiciela wykonawcy lub osoby upowaŜnionej. 

4.  Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza 

przysięgłego, w przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę.  

5.  Zaleca się kaŜdą kartkę oferty oraz załączone oświadczenia i dokumenty ponumerować 

kolejnymi numerami, a wszystkie kartki oferty spiąć. 

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę. 

6. Wykonawca  zamieści  ofertę w kopercie która będzie zaadresowana na adres    

zamawiającego oraz będzie posiadać oznaczenie :   

 
 

Dostawa samochodu ratowniczo-ga śniczego dla OSP w Rogowie Op.  
 

 
Poza oznaczeniami podanymi powyŜej, koperta będzie posiadać nazwę i adres    

wykonawcy . 

 7. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną  przez siebie ofertę pod 

warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty  przed  upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu  musi być złoŜone wg. takich samych zasad jak 

składana oferta.  Koperta  powinna  zostać  dodatkowo  oznaczona  „Zmiana” lub  
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„Wycofanie”. Wykonawca  nie moŜe wycofać oferty  ani  wprowadzić  jakichkolwiek zmian   

treści oferty  po upływie terminu składania ofert.  

      Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

 8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne, na zasadach 

określonych w dziale VI, pkt. 6 SIWZ.   

 9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i ofert częściowych.                             
 

10. Podwykonawcy 
Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wyraŜa zgody na 

powierzenie wykonania jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcy.    

11.Wszystkie dokumenty złoŜone w postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji 

zastrzeŜonych przez składającego ofertę. Dokumenty niejawne, zastrzeŜone przez 

wykonawcę składającego ofertę, wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez 

siebie sposób. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, 

poz. 1503 z 2003r. ze zmianami), jeŜeli wykonawca nie później niŜ w terminie składania 

ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą one być one udostępniane. Po dokonaniu czynności 

otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które z załączonych do oferty 

dokumentów mogą być udostępniane. Poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumieć 

naleŜy nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co 

do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.   

     

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
 

 
 
     1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, dotyczące: 

        1.1  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,   
jeŜeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 
               Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  

   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 
   1.2  posiadania wiedzy i doświadczenia;          

    Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

            Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
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         1.3  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do    
wykonania zamówienia; 

 
           Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
         

             Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.       
                        
 

   1. 4 sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

    Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2. Wykonawcy, którzy nie wykaŜą spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu, z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 

ustawy.   

3. Z udziału w postępowaniu wykluczy się równieŜ wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy -  Prawo zamówień publicznych. 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą.  

5. Ocena spełniania wyŜej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana 

będzie w oparciu o złoŜone przez wykonawcę dokumenty i oświadczenia.          

 
       
 

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  ORAZ W 

CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z 
POSTĘPOWANIA 

 
 
 

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc ę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust.1 ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć : 

     1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w  art. 22 ust. 1 ustawy – Pzp, na załączniku nr 2 do SIWZ,   

2. W zakresie  potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z post ępowania na  
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć :  

   2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

– wg. załącznika nr 3 do SIWZ, 
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   2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania  braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 

ust. 1 pkt. 2 ustawy, 

    
 3.  Dokumenty podmiotów zagranicznych  
   
     3.1 Jeśli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument potwierdzający, Ŝe nie otwarto likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości Wykonawcy – wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert   

 
3.2 JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt. 2, ppkt. 

2.2  zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

 

3.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamawiający będzie mógł zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca  ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłoŜonego dokumentu.  

 
3.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem 

na język polski.  

 

    4.  Dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z  

oryginałem przez wykonawcę.   

 

    5.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.    

 
    6. Postanowienia dotycz ące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub wi ęcej 

podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne): 
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         6.1  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
 
         6.2 JeŜeli oferta wspólna złoŜona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie 

wyłoniona w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zaŜąda w wyznaczonym 

terminie złoŜenia umowy regulującej tych wykonawców, podpisanej przez 

wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta nie moŜe być 

krótszy niŜ termin realizacji zamówienia.  

 

         6.3   Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upowaŜnienie do pełnienia takiej funkcji 

wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie 

upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z wykonawców, winno być dołączone do 

oferty.  

 
         6.4 Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje 

wymienione w dziale V – od kaŜdego partnera konsorcjum; dokumenty, o których 

mowa w dziale VI – od kaŜdego partnera osobno, warunki tam określone  winien 

spełniać kaŜdy z partnerów konsorcjum; warunek nie podlegania wykluczeniu z 

postępowania winien spełniać kaŜdy z partnerów. 

   
        7.   Inne dokumenty  : 
 

7.1  Formularz ofertowy – wg. załącznika nr 1 do SIWZ. 
                   

               
 
 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
 

 
 

Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Krapkowicach 

przy ul. 3-go Maja 17, na parterze, pokój nr 13, do dnia 24 stycznia 2011r. do godz. 

10:00 

 

      Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone 

wykonawcy.  
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Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2011r. o godz. 10:15  w siedzibie 

Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Krapkowicach przy ul. 3-go Maja 17, w sali 

posiedzeń na II piętrze. Otwarcie ofert jest jawne. 

 
 
 
 

 
VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę 
ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
 

 
1. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami faksem na nr : 077/ 44 66 888 

oraz drogą elektroniczną  e-mail: umig_przetargi@krapkowice.pl  

2. Wykonawcy mogą równieŜ kontaktować się z Zamawiającym pisemnie, na adres: Urząd 

Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice  u l. 3-go Maja 17. 

3. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma  w godzinach urzędowania tut. Urzędu, to znaczy 

od  godz. 8:00 do 16:00 – w poniedziałki i w godz. 7:00 do godz. 15:00  od wtorku do 

piątku. 

4. Wykonawca moŜe zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niŜ na 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert, 

5.   Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 4 lub będzie dotyczył juŜ udzielonych wyjaśnień, zamawiający 

będzie mógł udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

6.  PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o  

którym mowa w pkt. 4. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŜe wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści ją na stronie 

internetowej :  www.bip.krapkowice.pl  

8. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający 

moŜe zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

specyfikacji Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej.      

9. Jeśli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym 

przekazano  SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej.      
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IX. OSOBY UPRAWNIONE PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI 
 

 
         
 Do kontaktów z wykonawcami uprawnione są następujące osoby : 
 

1. Romuald Haraf  - w sprawach merytorycznych ;  
      tel. 77/ 44 66 834; 
      fax.77/  44 66 888 ;  
      e- mail : umig_vice@krapkowice.pl  
       
     
2. Irena Wójcik  - w sprawach proceduralnych ;  
      tel. 77/ 44 66 862 ;  
      fax. 77/ 44 66 888 
      e- mail : umig_przetargi@krapkowice.pl  

 
 
 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

 
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium. 

 
 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą  przez okres 30 dni . 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
 

 
XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ ICH ZANCZENIE I SPOSÓB OCE NY 
OFERT 

 

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się kryterium najniŜszej 

ceny: 

  

                               cena oferty -100 % 
 
Sposób oceny ofert:  
 
Kryterium : 
przy ocenie kryterium ceny Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem : 
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        C min 
K = ------- x 100 pkt. 

                                                                  Cn 
 

K –           liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium  

C min  –    najniŜsza cena oferty 

Cn –         cena rozpatrywanej oferty 

 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy, który zaoferował najniŜszą 

cenę ofertową.  

 
 

 
XIII. POUCZENIE O ŚRODKACH  OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O 
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 
 
 

1. Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w 

Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c. odrzucenia oferty odwołującego. 

      3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 

przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 

prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

     4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym  

za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania 

Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,  

aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

     5. Terminy wniesienia odwołania: 
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 5.1 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane 

 w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeŜeli 

zostały przesłane w inny sposób. 

 5.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŜe wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

 5.3 Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej 

staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 

   5.4 JeŜeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie: 

1)  15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  

o udzieleniu zamówienia; 

2)  1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŜeli Zamawiający nie zamieścił  

w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

 6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 

przepisy Działu VI ustawy Pzp. 

 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,  

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi.  

 
 

XIV. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

 
1.  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i 

została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert. 



Nr sprawy: BPiZ.271.1.2.2011 Zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych przed zagroŜeniami i 
skutkami katastrof drogowych poprzez zakup  samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rogowie 
Opolskim                                                                                                                                          SIWZ 

 16 

2.  Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomi 

jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli oferty o: wyborze oferty 

najkorzystniejszej, o wykonawcach, których oferty zostaną odrzucone oraz o 

wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz o terminie, określonym zgodnie z art. 

94 ust. 2, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być 

zawarta.  

3. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie – budynek przy ul. 3 Maja 17, 

na parterze.    

 

 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 
 

 

Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.   

 
 
XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO      

       TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 
 
 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta wg. projektu umowy stanowiącym 

załącznik nr 4 do SIWZ.  

 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 

 

1. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w  

stosunku do treści oferty na podstawie której, dokona się wyboru wykonawcy. 

    

   2. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego jeśli przepisy ustawy z dnia z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. ze 

zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy nie stanowią inaczej. 


