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CZĘŚĆ A 
INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Gryfino  
ul. 1 Maja 16 
74-100 Gryfino 
 

2. TRYB POSTĘPOWANIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w zł równowartości kwoty 60.000 
euro, z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).  
 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy samochodu pożarniczego średniego wraz z 
kabiną i kompletną instalacją elektryczną pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na posiadanym 
podwoziu samochodu ciężarowego marki Star 244 P. 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia:  
1. demontaż pozostałych po pożarze elementów nadwozia; 
2. wykonanie specjalistycznej zabudowy pożarniczej łącznie z nową kabiną załogi; 
3. wykonanie nowej instalacji elektrycznej całego pojazdu; 
4. uruchomienie samochodu i przeprowadzenie badań technicznych – przez uprawnionego 

diagnostę - dopuszczających pojazd do ruchu po drogach publicznych; 
5. odbiór pojazdu niezdatnego do ruchu i jego dostarczenie po wykonaniu przedmiotu 

zamówienia do siedziby OSP Chwarstnica następuje na koszt i środkami Wykonawcy. 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH DLA ZABUDOWY  
ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU  STAR 

244 
 

 Wyszczególnienie  wymagań 
 Zabudowę nadwozia należy wykonać wg:  Wymagań dla samochodów ratowniczo-

gaśniczych  i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych -opracowanych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 
Przeciwpożarowej w Józefowie i zatwierdzonych przez Zarząd Główny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP - marzec 2006r 

I PODWOZIE Z KABINĄ 
 Podwozie samochodu Star 244 P – Zamawiającego - sprawne 
 Wymiana kabiny Star na używaną, w dobrym stanie technicznym 

II KABINA ZESPOLONA 
 Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa-zespolona w układzie miejsc 1+1+4 

 - (siedzenia przodem do kierunku jazdy), dobudowana do istniejącej kabiny 
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 Wyszczególnienie  wymagań 
 - drzwi znajdują się po obu stronach kabiny 

 • wymiana dachu na nowy typ, podwyższany 
 Modernizacja zewnętrzna – unowocześniająca przód kabiny 

 - montaż nakładki kompozytowej podszybia 
 - montaż nakładek kompozytowych naroży przednich 
 - montaż jednoczęściowej, kompozytowej atrapy przedniej 

 Modernizacja zewnętrzna –unowocześniająca przód kabiny 
 - montaż nakładki kompozytowej na dach -część przednia  

     prace remontowe przy kabinie: 
 - remont blacharki kabiny, remont podłogi 
 - przebudowa błotników na nowy typ 
 - remont zderzaka 

 • wymiana drzwi kabiny na nowe drzwi z zamkami kasetowymi  
(od strony kierowcy i dowódcy) 

 • wykonanie drzwi do kabiny załogi z szybami prostokątnym (nie ze skośnymi) 
 (lewa i prawa strona)  

III WYKOŃCZENIE KABINY ZESPOLONEJ 
 • wykonanie pod nadszybiem przednim półki do montażu radiostacji, radia, sterowania sygnałami 

uprzywilejowanymi 
 - w środku kabiny zespolonej w suficie – wykonanie specjalnej półki na drobny sprzęt 

 • barierka wewnętrzna rurowa pomiędzy przedziałem przednim i tylnym 
 • ocieplenie ścian sufitu i podłogi 

 - wyłożenie wykładziną miękką ścian i tapicerki (4 drzwi) 
 - wymiana dywaników na podłodze w kabinie (kierowca +dowódca) w części przedniej 
 - wymiana uszczelek drzwi kabiny, nakładanych i klejonych 
 - wieszaki na odzież 
 - w suficie uchwyty do trzymania  

 • podłoga oraz powierzchnie drzwi i ścian kabiny, do wysokości co najmniej 100 mm, wyłożone  
wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwozmywalną 

 • założenie nowego pokrowca na maskę silnika 
 • wymiana wsporników i lusterek na nowy typ 

 - wymiana ramion i piór wycieraczek 
 - montaż nowych osłon przeciwsłonecznych  
 - montaż nowych stopni do kabiny, rurowych od strony kierowcy i dowódcy 
 - stopnie rurowe do kabiny załogi ,obłożone blachą aluminiową  
 - założenie nowych chlapaczy przy kabinie 

 • Wykonanie tapicerowania siedzeń (kierowca i dowódca)  
 - siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie 

antypoślizgowym 
 - siedzenia dla załogi skrzynkowe, uchylne, tapicerowane, piankowe z miejscem na drobny 

sprzęt (przodem do kierunku jazdy), 
- obudowa siedzenia skrzynkowego wykonana z tworzywa sztucznego 

 - siedzenia dla załogi-pojedyncze z oparciem (4 kpl.) 
 - fotele dla kierowcy i dowódcy ,wyposażone w pasy bezpieczeństwa, bezwładnościowe 
 - siedzenia dla załogi wyposażone w pasy bezpieczeństwa „biodrówki“  

  Kabina wyposażona: 
 - oświetlenie nad siedzeniem dowódcy 
 - oświetlenie wewnętrzne kabiny załogi  
 - załączanie automatyczne oświetlenia wewnętrznego, po otwarciu drzwi, odpowiedniej części

kabiny 
 - montaż oświetlenia stopni wejściowych do kabiny załogi, załączane automatycznie po otwarciu

drzwi 
 - niezależny układ ogrzewania kabiny zespolonej – moc cieplna min. 2000 W, wydatek 
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 Wyszczególnienie  wymagań 
powietrza min 70 m3/godz. umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku  

 • W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny o parametrach częstotliwości VHF 
136-174 MHz, moc 1-1,25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz (Motorola GM360 lub podobny)

 - montaż panelu sterowania radiostacją w przedniej półce pod nadszybiem 
 W kabinie zamontowany, panel kontrolny zawierający co najmniej, następujące urządzenia 

 kontrolno-pomiarowe: 
 - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku 
 - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego 
 - sygnalizacja otwarcia każdej żaluzji 
 - sterowanie z sygnalizacją, niebieskimi lampami pulsacyjnym - 2 lampy zamontowane z przodu 

pojazdu  
 - sterowanie z sygnalizacją, falą świetlną -fala zamontowana z tyłu nad żaluzją 
 - sygnalizacja podniesienia masztu oświetleniowego z głowicą 4x500W 
 - sygnalizacja załączenia autopompy 

 Z przodu kabiny 
 - montaż 2 lamp pulsacyjnych niebieskich z generatorem na atrapie 

IV ZABUDOWA NADWOZIA -ZABUDOWA POŻARNICZA 
 Wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwałe zabezpieczonych antykorozyjnie  

 - konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych 
 - poszycie zewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej, mocowane metodą klejenia 

 • po trzy schowki na bokach pojazdu na sprzęt i wyposażenie, zamykane żaluzjami bryzgo-  
i pyłoszczelnymi ze wspomaganiem otwarcia, systemem sprężynowym, 
wykluczającym samoczynne opadanie, wykonane z materiałów odpornych na korozję, 
wyposażone w zamki na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. 

 - zamontowanie taśm przy drzwiach żaluzyjnych, ułatwiających zamykanie żaluzji.  
 - dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. 
 - konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza  

 schowki boczne, przednie posiadają konstrukcję obniżoną z zamknięciami żaluzyjnymi do samego
dołu konstrukcji (tak jak schowki boczne tylne) 

 • w nadwoziu w schowkach bocznych przednich w części dolnej za żaluzją aluminiową, montaż
przeniesionych akumulatorów z podwozia 

 - konstrukcja skrytki, zapewniająca łatwy dostęp do akumulatorów podczas kontroli i konserwacji
 - montaż nowych skrzynek gumowych pod akumulatory 

 • spody schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową 
 - ściany schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową 

 Maksymalna wysokość całkowita pojazdu.- 3200mm 
 - maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym

(po wysunięciu lub rozłożeniu)-1850mm 
 - jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1,85m konieczne jest

zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub
wysunięcie musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.  

 montaż podestu tylnego - uchylnego, otwieranego -umożliwiającego łatwy dostęp do górnej 
części schowka tylnego 

 • szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej, powyżej 250 mm poza obrys pojazdu 
muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze 

 • szuflady i wysuwne tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie
otwartej, oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wypadnięciem 

 • uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, 
muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach 

 W schowkach uchwyty do mocowania n/w sprzętu: 
 - armatury:-prądownic wodnych, rozdzielacza, przełączników, zbieracza, smoka, stojaka

hydrantowego, klucza hydrantowego, kluczy pożarniczych , gaśnic, hydronetki. itp. 
 - urzadzeń sygnalizacyjnych: latarek, stojaków, lamp ostrzegawczych, radiotelefonów, taśm itp. 
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 Wyszczególnienie  wymagań 
 - narzędzi pracy: łom ,młot, topór, siekiera, piły itp. 
 - sprzetu sanitarnego: zestaw pierwszej pomocy, koc, folia itp. 
 - schowki przeznaczone na sprzęt wodny, wyposażone w stojaki na węże o średnicy 52mm – min. 

6szt. i średnicy 75mm – min. 8szt., wykonane ze sklejki woodoodpornej z taśmami na rzepy
zapobiegające wypadaniu węży lub stojaki na węże wykonane z pręta nierdzewnego-ażurowe 

 - miejsce na kanistry 5 l. 
 - sprzęt w skrytkach powinien być pogrupowany w pierwszej kolejności wg funkcji a w drugiej -

wg kolejności i częstości użytkowania. Najcięższy sprzęt powinien znajdować się w dolnych
częściach najniżej położonych skrytek. 

 - rozmieszczenie sprzętu wg propozycji Zamawiającego 
 - dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii 

  Schowki przystosowane do montażu wyposażenia w: 
 - miejsce na agregat prądotwórczy 
 - miejsce na urządzenia ratownicze 
 - miejsce na motopompę pływającą  
 - miejsce na pilarki do drewna i betonu 
 - regał obrotowy na aparaty powietrzne nadciśnieniowe w kabinie lub nadwoziu 
 - miejsce na pompę szlamową 
 - szuflada uchylno - wysuwna - 2 szt. 

 • z tyłu pojazdu przedział pracy autopompy, zamykany żaluzją aluminiową 
 • dach zabudowy w formie podestu roboczego - użytkowy, w wykonaniu przeciwślizgowym 

wyłożony blachą aluminiową łezkową. Dach powinien posiadać oświetlenie powierzchni. 
 • balustrada ochronna boczna dachu - wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową

pożarniczą, wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową łezkową - o wysokości min 80 mm 
 • na dachu uchwyty na: drabinę wysuwną 2 przęsłową aluminiową, węże ssawne, bosak, mostki 

przejazdowe, wytwornicę piany, prądownicę pianową, klucz i stojak hydrantowy, smok, pływak,
kosz, tłumice itp. 

 • skrzynia aluminiowa na dachu pojazdu – zamykana, na różny sprzęt, min: sztychówki, widły, 
szczotki, szufle, siekiery, łom, nożyce, łopaty itp. 

 • z tyłu dachu barierka ochronna wykonana z rur aluminiowych 
 • drabinka wejściowa na dach - aluminiowa składana, z poręczą wykonaną z rur 

nierdzewnych 
 • skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie  

V ZBIORNIK WODY 
 • Zbiornik wody wykonany z materiału odpornego na korozję. Zbiornik musi być wyposażony w

oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym
przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony, 
posiadać właz rewizyjny oraz zawór odwadniający 

 • montaż zbiornika wody o pojemności do 2500 litrów z falochronami i włazem rewizyjnym,
wykonanego ze specjalnego tworzywa sztucznego (kompozytowy) 

 • zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu , króciec z nasadą 1x75 i zaworem  
 • instalacja napełniania zbiornika powinna mieć konstrukcje zabezpieczającą przed swobodnym

wypływem wody ze zbiornika 
 • zbiornik wyposażony w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania 

VI AUTOPOMPA 
 • pozostaje autopompa typ A-16 zabudowana na podwoziu zamawiającego  
 • autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami

żaluzjowymi 
 • autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie 

minimum stężeń 3 % i 6 % (tolerancja +/- 0,5 %) w całym zakresie wydajności pompy 
VII INSTALACJA WODNO-PIANOWA 

 • układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze
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 Wyszczególnienie  wymagań 
zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla
głębokości ssania 1,5 m 

 • kolektor tłoczny z autopompy i linie tłoczne wykonane z rur nierdzewnych 
 • instalacja zalewania zbiornika głównego przez autopompę-króciec 1x110 geodezyjny 
 instalacja niskiego ciśnienia z autopompy -krociec 2x75, nasady tłoczne umiejscowione po bokach 

pojazdu, za tylną osią 
 • układ obniżający ciśnienie z zaworem, tłoczący wodę z autopompy do zbiornika 
 • konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy 

użyciu co najmniej dwóch zaworów 
 • na wlocie ssawnym kolektora pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed

przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika
zewnętrznego, jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantującego bezpieczna eksploatację 
pompy 

  W przedziale pracy autopompy muszą znajdować się na tablicy sterującej co najmniej następujące  
 urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: 
 - manowakuometr 
 - manometr niskiego ciśnienia 
 - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu 
 - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku samochodu 
 - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu - regulacja obrotów autopompy 
 - wyłącznik silnika pojazdu 
 - kontrolka włączenia autopompy 
 - wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej silnik 
 - wskaźnik ciśnienia oleju w silniku 
 - wskaźnik prędkości obrotowej autopompy (obroty autopompy) 
 - miernik prędkości obrotowej silnika (licznik motogodzin) 

 • przedział pracy autopompy musi być ogrzewany, niezależny od ogrzewania kabiny  
 - przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta, jak

urządzenie zamontowane w kabinie, skutecznie zabezpieczające układ wodno-pianowy przed 
zamarzaniem w temperaturze do -250C, działający niezależnie od pracy silnika 

 - układ ogrzewania niezależny od pracy silnika  – moc cieplna min. 2000 W, wydatek powietrza 
min 70 m3/godz. umożliwiający ogrzewanie autopompy przy wyłączonym silniku  

 - montaż sterowania ogrzewaniem w kabinie kierowcy 
VIII DZIAŁKO WODNO-PIANOWE 

 - wyprowadzenie na działko na podest dachu z zaworem 21/2“ 
 - montaż działka wodno-pianowego o regulowanej wydajności, umieszczonego na dachu pojazdu, 

 wydajność działka od 800 do 1600dm3  /min 
 - przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający 

IX SZYBKIE NATARCIE 
 - wyprowadzenie na szybkie natarcie na kolektorze tłocznym 
 - montaż linii szybkiego natarcia niskociśnieniowego z wężem o długości 40-60  mb z 

prądownicą i układem zwijania, przekładnią zębatą stożkową - aluminiową z hamulcem, z korbą
 - podłączenia przewodów – zakucia hydrauliczne – złączki wysokociśnieniowe, prądownica 
 - linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody oraz piany bez względu na stopień

rozwinięcia węża. 
 - zwijadło umieszczone w tylnej, prawej skrytce pojazdu. 

X ZBIORNIK PIANY 
 - zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych

do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów-(kompozytowy) 
 - zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację 
 - pojemność zbiornika do 10% pojemności zbiornika głównego 
 - napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu dachu pojazdu,

 nasada ssawna 52 
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 Wyszczególnienie  wymagań 
 - w najniższym punkcie umiejscowiony zawór do grawitacyjnego opróżniania zbiornika. 

XI DOZOWNIK PIANY 
 - autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego, zapewniający

uzyskiwanie minimum stężeń 3 % i 6 % (tolerancja +/- 0,5 %) w całym zakresie wydajności 
pompy  

 - montaż dozownika środka pianotwórczego-DSP16 lub podobnego 
XII ZRASZACZE 

 instalacja układu zraszaczy przednich-zasilanych od autopompy - min 2 dysze do podawania wody 
w czasie jazdy 

 montaż sterowania zraszaczami (załączanie elektrozaworów) w kabinie kierowcy 
XIII INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

 Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego: 
 - wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe 
 - urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych 
 - z przodu pojazdu na dachu kabiny- 2 lampy niebieskie w koszach ochronnych, pomiędzy nimi 

zamontowany głośnik-płaski z sygnałem dźwiękowym i mikrofonem oraz pojedyncza lampa z tyłu 
pojazdu 

 - montaż panelu sterowania sygnałami w przedniej półce pod nadszybiem 
 • instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu-odcinający wszystkie odbiorniki z 

wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania  
 • pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego – jako 

sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania 
 • skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie 

 montaż oświetlenia wewnętrznego kabiny załogi, schowków bocznych i schowka tylnego 
 • pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w

warunkach słabej widoczności 
 - montaż lamp oświetlenia bocznego - zewnętrznego nad żaluzjami (5szt) - oświetlenie pola pracy 

wokół nadwozia wraz z osłonami 
 - montaż lampy oświetlenia powierzchni dachu 

 • pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego (złącze 
rozłączalne ręcznie – komplet) 

 • montaż nowych tylnych lamp zespolonych (wpuszczone w zabudowę w nadwoziu)
(zawierających światło stop, kierunkowskazy, światła tylne, światło cofania, światło
przeciwmgielne) 

 • montaż lamp obrysowych pojazdu, 
 - montaż lamp odblaskowych bocznych,  
 - montaż lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej,  

 • montaż reflektora pogorzeliskowego – dwulampowego z niezależnym podłączeniem, z gniazdem
 • montaż przetwornicy napięcia 24V/12V 
 • montaż dodatkowego głośnika do radiostacji w przedziale pracy autopompy 
 • wyprowadzenie instalacji elektrycznej do ładowarek, latarek i radiotelefonów przenośnych 
 • montaż fali świetlnej ostrzegawczej - 7 segmentowej (żółtej) z tyłu nad żaluzją 
 • Wyposażenie samochodu w maszt oświetleniowy z najaśnicami: 

 - montaż masztu oświetleniowego z reflektorami o mocy min 2000W (4x500W lub 2x1000W) 
 - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża-minimum 4,5metra 
 - głowica masztu powinna zapewniać kąt oświetlenia min 3300 wokół samochodu 
 - głowica masztu powinna odchylać się od poziomu o kąt co najmniej 1350 

 - sterowanie wysuwem, obrotami i pochyłem masztu odbywa się z poziomu ziemi 
 - 3 funkcje(wysuw masztu z niezależnej sprężarki, obrót i pochył głowicy - elektryczny) 

przewód oświetleniowy spiralny, pulpit sterujący, skrzynka przeciwporażeniowa 
 - automatyczna funkcja złożenia masztu 
 - złożenie masztu następuje bez konieczności ręcznego wspomagania 
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 Wyszczególnienie  wymagań 
 - maszt montowany w jednym ze schowków 

 • montaż agregatu prądotwórczego – spalinowego(dostarcza zamawiający) 
 • wymiana instalacji elektrycznej kabiny 
 • naprawa instalacji elektrycznej podwozia 
 • Montaż nowych akumulatorów - 2szt. 

XIV LAKIEROWANIE 
 - nadbudowy specjalnej, kabiny kierowcy - lakierami akrylowymi - zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 
 Kolorystyka: elementy podwozia – w kolorze czarnym 
 - błotniki i zderzaki – w kolorze białym 
 - kabina, zabudowa-czerwień sygnałowa (RAL 3000) 
 - konserwacja podwozia 

XV PRACE UZUPEŁNIAJĄCE PRZY PODWOZIU 
 - remont resorów tył 
 - przestawienie zbiornika paliwa i przeróbka wlewu 
 - przestawienie zbiorników powietrza 
 - montaż króćca do podłączenia sprężarki zewnętrznej w zderzaku 

XVI  Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - “OSP CHWARSTNICA” i numerów 
operacyjnych(boki, tył, dach) 

 - rozszerzone badania samochodu specjalnego-pożarniczego w okręgowej stacji kontroli pojazdów
XVII  Transport pojazdu do zabudowy z siedziby OSP Chwarstnica do firmy karosującej i z powrotem 

na koszt Wykonawcy 
XVIII  Do oferty należy obowiązkowo dołączyć ważne na dzień składania ofert pozytywne opinie na 

średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Star 244Pz przeznaczeniem dla OSP wydane 
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie w zakresie: 
a)pozytywnej opinii na układ wodno-pianowy 
b)pozytywnej opinii na nadwozie pożarnicze. 

 
 
Kody CPV:  - 34144210-3 - wozy strażackie 
  - 34210000-2 - nadwozia pojazdów mechanicznych 
 

 
CZĘŚĆ B 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. 
2) Wszelkie informacje zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zostały zamieszczone wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie 
powinny być wykorzystywane w inny sposób ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w 
postępowaniu. 

3) Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest pojęcie ”ustawa”, 
bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zmianami). 

4) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca bez 
względu na wynik postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 

5) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
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6) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
W terminie do 9 tygodni od dnia podpisania umowy. 
 
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, 

którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, 
2) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 

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

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

2. Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę 
dokumentów złożonych przez wykonawców. 

3. Każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi spełniać powyższe warunki. 
 
4. WYMAGANE OŚWIADCZENIA 
Każdy wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń:  
1) zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, że: 

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

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

d) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.  

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) że samochód i zamontowane w nim urządzenia i wyposażenie posiadają odpowiednie atesty, 
certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa homologacji lub zgodności wydane przez 
uprawnione do tego podmioty i jest pojazdem spełniającym wymagania dopuszczenia do 
ruchu po drogach publicznych. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

5. WYMAGANE DOKUMENTY 

Od wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wymagane jest, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, przedstawienie wymienionych niżej dokumentów:  
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1) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych 
dokumentów załączonych do oferty. Należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis 
(odpis pełnomocnictwa powinien być potwierdzony notarialnie lub przez adwokata lub przez 
radcę prawnego), 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 

3) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

Dokumenty te, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605), należy złożyć w formie 
oryginału lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. 
 
6. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: 
Bronisław Tessar 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
ul. Łużycka 1, 74-100 Gryfino 
tel.: 091- 416-23-06, tel.: 091-416-23-88 oraz  
Henryk Nowakowski – Urząd Miasta i Gminy Gryfino (pok. 016), tel./fax: 0-91 416-28-97 
e-mail: burmistrz@gryfino.pl

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 900-1400.  

2) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pośrednictwem fax 091-416-28-97. 
3) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba 
że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni 
przed terminem składania ofert. 

4) Zamawiający jednocześnie prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez źródła 
zapytania oraz zamieści treść zapytań z wyjaśnieniami na stronie internetowej 
www.bip.gryfino.pl. 

5) Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może w każdym czasie przed 
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie 
wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, 
bez źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl. 

 
7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

mailto:burmistrz@gryfino.pl
http://www.bip.gryfino.pl/
http://www.bip.gryfino.pl/
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8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem formularzy stanowiących załączniki do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 
4. Wymaga się, aby formularz oferty i załączniki były podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy i opatrzone ich imiennymi pieczątkami. Zaleca się, aby nie 
podpisane strony oferty były parafowane. 

5. Zamawiający dopuszcza parafowanie przez jedną z osób podpisujących ofertę. 
6. Wymaga się, by pełnomocnictwo do podpisania oferty było dołączone do oferty, o ile nie 

wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty. Należy 
dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis (odpis pełnomocnictwa powinien być 
potwierdzony notarialnie lub przez adwokata lub przez radcę prawnego).  

7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, zawierające jakąkolwiek treść, były ponumerowane. 
8. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonywane w sposób czytelny  

i dodatkowo opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.  
9. Oferta musi być w pełni zgodna z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
10 Wymaga się, aby formularz oferty i załączniki zostały wypełnione przez wykonawcę bez 

wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia bez dokonywania zmian. W przypadku, gdy jakakolwiek część 
powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy wpisuje się „nie dotyczy”. 

11 Zaleca się umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach (lub nieprzejrzystym opakowaniu). 
Kopertę zewnętrzną należy zaadresować następująco:  
 

Urząd Miasta i Gminy 
ul. 1 Maja 16 

74-100 Gryfino 
 

Oferta na: „Zabudowę samochodu pożarniczego średniego wraz z 
kabiną i kompletną instalacją elektryczną pojazdu dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej na posiadanym podwoziu samochodu ciężarowego 

marki Star 244 P” 
 

Nie otwierać przed dniem 17 sierpnia 2006 r. do godz. 1100

 
Kopertę wewnętrzną poza oznakowaniem jak wyżej należy opisać nazwą i adresem wykonawcy, 
aby ofertę można było odesłać w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie składania ofert. 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert 
nieoznaczonych wyraźnie i nie zaadresowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do 
składania ofert, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. 
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11. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane 
i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 11), a wewnętrzna koperta będzie dodatkowo 
oznaczona słowem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

12. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po 
upływie terminu do składania ofert. 

 
9. SKŁADANIE OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 
Maja 16, do dnia 17 sierpnia 2006 r. do godz. 1000. 

2. Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli znajdzie się w siedzibie 
zamawiającego do daty składania ofert. 

3. Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do zamawiającego z zaznaczeniem 
daty i godziny złożenia.  

4. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 
zwrócone wykonawcom bez otwierania.  

 
10. OTWARCIE OFERT 
1. Zamawiający otworzy oferty i zmiany do ofert w dniu 17 sierpnia 2006 r. o godz. 1100 w pok. 

nr 016 (piwnica) Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16. 
2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  
4. Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi: 

a) stan otwieranych ofert (koperty wewnętrzne winny być nienaruszone do chwili otwarcia), 
b) nazwę i adres wykonawcy; 
c) cenę brutto; 
d) okres gwarancji; 

5. Oferty oznaczone „wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty 
wewnętrzne nie będą otwierane. 

6. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek 
zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4.  

 
11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Wykonawca określi cenę brutto realizacji przedmiotu zamówienia. 
2. Ustalając cenę wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie elementy wchodzące w skład 

przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych upustów. 
 
12. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 
1. Oceny ofert dokonuje komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 0152-39/06 

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 lipca 2006 r. 
2. Ocena ofert dokonana będzie w oparciu o następujące kryteria: 

a) cenę brutto         - 90%; 
b) okres gwarancji       - 10%; 
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Sposób oceny oferty według powyższych kryteriów: 
 
Cena:  
    najniższa cena  

  -------------------------------  x 100 pkt. x 90% 
    cena danego wykonawcy 
Okres gwarancji: 
 
   okres gwarancji danego wykonawcy 
   -------------------------------------------- x 100 pkt. x 10% 
         najdłuższy okres gwarancji 
 
 
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki 

udziału w postępowaniu określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 
który uzyska najwyższą sumę punktów obliczoną według kryteriów oceny oferty. 

4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z 
zastrzeżeniem pkt. 6). 

6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy 
złożyli oferty. 

7. O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o 
udzielenie zamówienia.  

8. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 
7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed 
upływem terminu związania ofertą. 

 
13. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,         a szkoda ta nie została 
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności; 

 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
poprzez likwidację majątku upadłego; 

 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
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także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary; 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
 
1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej 
konkurencji; 

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z 
zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy; 
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14. ODRZUCANIE OFERT 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1) jest niezgodna z ustawą, 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 
6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 

88 lub błędy w obliczeniu ceny; 
7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 
15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu; 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia; 
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć; 

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

 
16. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
1) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku 

postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest 
obowiązany na podstawie ustawy, wykonawca może wnieść protest do zamawiającego. 

2) Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za 
wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z 
jego treścią. 

3) Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej i na stronach portalu internetowego Urzędu 
Zamówień Publicznych. 

4) Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego , a także 
zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 
uzasadniających wniesienie protestu. 
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CZĘŚĆ C 
WZORY ZAŁĄCZNIKÓW 
 
Załącznik nr 1  FORMULARZ OFERTY 
 
Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 
Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O POSIADANYCH CERTYFIKATACH 
 
Załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 
 
Załącznik nr 5 PROJEKT UMOWY 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 
Nazwa i siedziba (adres) wykonawcy 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Zabudowę samochodu pożarniczego średniego wraz z kabiną i 
kompletną instalacją elektryczną pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na posiadanym 
podwoziu samochodu ciężarowego marki Star 244 P”: 
 

1) Oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia za cenę określoną w formularzu 
cenowym. 

 
2) Udzielamy gwarancji na samochód tak jak zostało to określone w formularzu oferty. 

 
3) Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć w terminie 9 tygodni od dnia 

podpisania umowy. 
 

4) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania 
oferty; zobowiązujemy się spełnić wymienione w specyfikacji wszystkie wymagania i 
żądania zamawiającego.  

 
5) Oświadczamy, ze uważamy się za związanych niniejsza ofertą przez okres 30 dni, 

wykazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

6) Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać samodzielnie. 
 

7) Oświadczamy, że zawarta w specyfikacji istotnych warunków zamówienia treść projektu 
umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 
oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego. 

 
8) Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a) oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, 
b) oświadczenie, że zamontowane na podwoziu urządzenia i wyposażenie posiadają 

odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa homologacji lub 
zgodności wydane przez uprawnione do tego podmioty i że pojazd spełnia wymagania 
dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych, 

c) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub 
innych dokumentów załączonych do oferty. Należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa 
lub jego odpis (odpis pełnomocnictwa powinien być potwierdzony notarialnie lub przez 
adwokata lub przez radcę prawnego), 
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d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub 
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert.  

 
 
 
 
 
 
..........................................., dnia ............................................. 
 
 
 
       ........................................................... 
            (podpis wykonawcy) 
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   Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

OŚWIADCZENIE 
W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na:  

” Zabudowę samochodu pożarniczego średniego wraz z kabiną i kompletną instalacją 

elektryczną pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na posiadanym podwoziu samochodu 

ciężarowego marki Star 244 P” oświadczam, że: 

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

(nazwa wykonawcy) 
 
 
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 

 

 

 

 

..........................................., dnia ............................................. 
 
 
 
       ........................................................... 
            (podpis wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
 
 
........................................................... 
   (nazwa wykonawcy) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Zabudowę samochodu pożarniczego średniego wraz z kabiną i 

kompletną instalacją elektryczną pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na posiadanym 

podwoziu samochodu ciężarowego marki Star 244 P” oświadczam, że: 

1. oferowana przeze mnie zabudowa pożarnicza, kabina i ich wyposażenie uwzględnione w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty 

techniczne, świadectwa homologacji lub zgodności wydane przez uprawnione do tego podmioty; 

2. zabudowany przeze mnie samochód wraz z wyposażeniem jest pojazdem spełniającym 

wymagania dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych w świetle zapisów ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi 

zmianami). 
 

 

 

 

 

..........................................., dnia ............................................. 
 
 
 
       ........................................................... 
            (podpis wykonawcy) 
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   Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 

OFERTA CENOWA 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Zabudowę samochodu pożarniczego średniego wraz z kabiną i 
kompletną instalacją elektryczną pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na posiadanym 
podwoziu samochodu ciężarowego marki Star 244 P” 

 

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

....................................................................................................................................................... 
(nazwa wykonawcy) 

 
1) Zobowiązuję się zrealizować zamówienie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia za cenę brutto: 
 
............................................................................................................................................... 
 
słownie: ................................................................................................................................. 
 
w tym: 
 
netto ………………………………… + ...................% VAT.  
 
Jednocześnie oświadczam, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna  
z obowiązującymi przepisami. 
 

2) Udzielam gwarancji na kabinę i zabudowę na okres ...... lat; 

Okresy gwarancji będą liczone od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

 

......................................, dnia........................................... 
 
 
 
 
 ................................................................. 
 (podpis wykonawcy) 
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   Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

PROJEKT UMOWY 
 
 

UMOWA Nr ................................................  
 
zawarta w dniu ............................................. pomiędzy: 
Gminą Gryfino, ul. 1-go Maja 16, 74-100 Gryfino, reprezentowaną przez: 
Henryka Piłata - Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino,  
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a  

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

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

zwanym dalej  „Wykonawcą” reprezentowanym przez upełnomocnionych przedstawicieli: 
1. ...................................................................................................................... 
2. ...................................................................................................................... 
 

§ 1 
Umowa zostaje zawarta na podstawie wyboru oferty Wykonawcy, dokonanego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Zabudowę samochodu pożarniczego średniego wraz z kabiną i 
kompletną instalacją elektryczną pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na posiadanym 
podwoziu samochodu ciężarowego marki Star 244 P”. 
 

§ 2 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i zamontowanie zabudowy samochodu pożarniczego 
średniego wraz z kabiną i kompletną instalacją elektryczną pojazdu na posiadanym podwoziu 
samochodu ciężarowego marki Star 244 P, zgodnie z warunkami szczegółowymi zawartymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć samochód w kompletacji określonej w §2 

w terminie do 9 tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą 
przetargową. 

2. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy wszystkie wymagane atesty, 
certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa homologacji lub zgodności wydane przez 
uprawnione do tego podmioty - na poszczególne elementy i urządzenia przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na dzień dostarczenia przedmiotu 
zamówienia do Zamawiającego. 

 

§ 4 
Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto: 
................................... (słownie złotych: .....................................................................................) 
 w tym: netto: ...................................................... + ......................... % VAT. 
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§ 5 
1. Należność z tytułu wykonania umowy określoną w § 4 Zamawiający zobowiązuje się 

uregulować w terminie 14 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego ze 
złożoną ofertą przetargową wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym i fakturą VAT. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze 
VAT. Dniem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 6 
W przypadku przekroczenia terminu płatności przez Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy 
ustawowe odsetki za każdy dzień opóźnienia. 

§ 7 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zabudowę, kabinę oraz instalację 
elektryczną pojazdu na okres ................. lat. 
 

§ 8 
1.  Warunki gwarancji są następujące: 

a) Wady fizyczne przedmiotu umowy będą usuwane na koszt Wykonawcy niezwłocznie po 
otrzymaniu zawiadomienia o ich ujawnianiu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. 
Zawiadomienie winno  być dokonane na piśmie, niezwłocznie po ujawnieniu wady, 
jednakże nie później niż w ciągu miesiąca od jej ujawnienia. Za dochowanie formy 
zawiadomienia jest uważane przekazanie go faksem, telefonogramem, z późniejszym 
pisemnym potwierdzeniem. Zawiadomienie winno być dokonane na adres Wykonawcy 
wskazany w umowie. 

b) W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany wadliwego 
przedmiotu umowy, w terminie określonym w pkt a), Zamawiający ma prawo dokonać 
naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

c) Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwej części przedmiotu umowy na 
wolną od wad po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, o ile nadal występują wady 
uniemożliwiające eksploatację przedmiotu umowy. Żądanie wymiany należy zgłosić na 
piśmie wg zasad określonych w pkt a).  

d) Jeżeli w wykonaniu obowiązku gwarancji następuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz 
wolną od wad, albo została dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin gwarancji 
biegnie na nowo, licząc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia zwrotu 
rzeczy naprawionej. W przypadku wymiany części rzeczy, zasady te stosuje się 
odpowiednio.  

e) Dokonanie naprawy lub wymiany Wykonawca potwierdza na piśmie.  
2.  Wykonawca może dokonać usunięcia wady w przedmiocie umowy przez osoby trzecie lub za 
ich pomocą, po uzyskaniu na to uprzedniej zgody Zamawiającego.   
 

§ 9 
Za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą 
umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 a nadto może bez 
wcześniejszego wezwania odstąpić od umowy. Obciążenie Wykonawcy karą umowną nie wyłącza 
możliwości dochodzenia przez Zamawiającego na drodze sądowej odszkodowania 
przewyższającego wysokość kary. 
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§ 10 
1. W przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 
umowy. 

2. W przypadku nieuzasadnionego jednostronnego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 
zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 4 umowy. 

 
§ 11 

Integralną częścią umowy jest oferta przetargowa złożona przez Wykonawcę w postępowaniu 
przetargowym. 
 

§ 12 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz inne odpowiednie przepisy prawa. 
 

§ 13 
Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 14 
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają wzajemnej zgody stron oraz 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 

Zamawiający:       Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOKUMENTACJE PRZETARGOWĄ ZATWIERDZAM 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
    
  Henryk Piłat 

................................................................. 
       Kierownik jednostki zamawiającej 
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