
numer sprawy RG.271.9 2015 WG

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup używanego lekkiego samochodu
ratowniczo- gaśniczego

Zamawiający:

Wójt Gminy Ciechanów

ul. Fabryczna 8

06-400 Ciechanów

tel./fax. 23/6722646

urzad@gminaciechanow.pl 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w Art. 11 ustęp 8 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Publikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczo- 
gaśniczego 

2. Opis przedmiotu zamówienia

  samochód nie starszy niż siedem lat

 sprawny technicznie, po przeglądzie

 dopuszczalna masa całkowita max 3500kg, nie mniejsza niż 3300 kg

 kolor czerwony-lakierowany fabrycznie,białe zderzaki i nadkola lakierowane dodatkowo

 aktualnie zarejestrowany na terenie Polski, posiadający wszystkie niezbędne dokumenty 
obowiązujące prawem do rejestracji ,jako pojazd specjalny

 samochód posiadający certyfikat CNBOP dopuszczający do udziału w akcji ratowniczo-
gaśniczej

 przebieg nie więcej niż 30000 km

 silnik disel z turbo doładowaniem o mocy min. 110 kW, napęd na przednią os

 pojemność silnika minimum 2500 ccm
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 samochód z zabudową kontenerową o dł. min. 290 cm, szer. min. 190 cm, roletami po 
bokach. Zabudowa kontenerowa wykonana tak by dach kontenera mógł spełniać funkcje 
platformy roboczej przeznaczonej do transportu wyposażenia bojowego

 manualna skrzynia biegów

 wspomaganie kierownicy

 centralny zamek sterowany zdalnie

 tylne zawieszenie pojazdu pneumatyczne

 kabina załogi min. 7 osobowa, kabina 4 drzwiowa

 oświetlenie kabiny załogi

 klimatyzacja kabiny załogi

 na dachu kontenera zamontowana aluminiowa skrzynia sprzętowa

 wysokość kontenera dostosowana do wysokości kabiny pojazdu

 wewnątrz kontenera wykonana zabudowa pod: cztery aparaty tlenowe, deskę ratowniczą, 
sprzęt hydrauliczny, pompę szlamową, agregat prądotwórczy, pilarkę spalinową

 samochód wyposażony w wysokociśnieniowy wodno- pianowy agregat gaśniczy ze 
zbiornikiem wody o pojemności min. 300 l. Silnik z rozruchem elektrycznym i ręcznym, 
zwijadło, pompę wody i prądownicę ze zmienną geometrią strumienia oraz zbiornik na 
środek pianotwórczy o poj. Min. 30 l.

 Wyposażony w przetwornicę napięcia prądu o mocy 1000 W

 oznakowanie pojazdu typu straż zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonane z folii 
odblaskowej w tym nr i nazwa jednostki

 oświetlenie sygnalizacyjne niebieskie : belka sygnałowa dachowa dwu sekcyjna, lampy 
przednie błyskowe przemiennie, lampa tylna ostrzegawcza , generator sygnałów 
ostrzegawczych z możliwością podawania komunikatów głosowych z kabiny załogi

 oświetlenie zewnętrzne pola pracy w technologi LED min. pięciopunktowe sterowane z 
kabiny załogi

 maszt oświetleniowy pneumatyczny, sterowany pilotem

 fala świetlna zamontowana z tyłu pojazdu

 wyciągarka zamontowana z przodu pojazdu w orurowaniu zderzeniowym o mocy min. 
6000lbs

 radiostacja samochodowa z instalacją antenową



 oświetlenie przedziału sprzętowego

 ogumienie typu C – stan bieżnika min. 70%. dodatkowo komplet ogumienia zimowego 

3. Inne informacje dotyczące przedmiotu przetargu : 

1)  używany lekki samochód ratowniczo gaśniczy

2) Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV : 34.14.42.10-3

3) Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych i wariantowych. 

4) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w art. 
67 ust 1 pkt. 6 i 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7) Adres strony internetowej Zamawiającego www.gminaciechanow.pl ( BIP) 

4. Termin realizacji zamówienia: 

od podpisania umowy do dnia 30.11. 2015r.

5. Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert: 

cena - 100 % 

Przetarg nieograniczony wygra oferta która otrzyma największą liczbę punktów w tym 
kryterium. 

Z oferentem, który wygra przetarg zostanie zawarta umowa, stanowiąca załącznik   do 
niniejszej specyfikacji. Nie dopuszcza się możliwości waloryzacji ceny ofertowej. 

6. Płatności . 

 Po wystawieniu faktury VAT w ciągu 30 dni.

7. Opis sposobu przygotowania ofert. 

Oferta powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim. 

Wszystkie strony oferty powinny być spięte i podpisane przez osobę uprawnioną do 
występowania w imieniu oferenta. 

Zaleca się ponumerowanie stron ofertowych. Poprawki powinny być naniesione czytelnie 
oraz opatrzone podpisem osoby ( lub osób) uprawnionych do występowania w imieniu 
oferenta. 



Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być 
zaadresowana do zamawiającego na adres : Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 
Ciechanów i opatrzona napisem: 

,,Oferta przetargowa na zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego     oraz
Nie otwierać przed dniem 14.10. 2015r. do godz. 10°° 

Koperta wewnętrzna powinna być opatrzona nazwą i adresem oferenta, aby można było ją 
odesłać nie otwartą, w przypadku złożenia jej po terminie. 

8. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert. 

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Ciechanowie 
ul. Fabryczna 8 w godz. 800 - 1600 
nie później niż do dnia 14.10.2015 r do godziny 930 

Oferty przesłane poczta będą zakwalifikowane do rozpatrzenia pod warunkiem dostarczenia 
ich przez pocztę do Urzędu Gminy w Ciechanowie do dnia 14.10.2015 r. do godziny 0930 

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić 
lub wycofać ofertę. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2015r o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Ciechanowie 
przy ul. Fabrycznej 8 w Sali konferencyjnej ( I piętro ) sala nr 9. Otwarcie ofert jest jawne. 

 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. Na otwarciu ofert Zamawiający podaje nazwę i adres oferenta,
oraz zaoferowaną cenę. 

9. Termin związania ofertą. 

1) Wykonawcy zastają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od terminu składania
ofert. 

2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą , z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuży jednak niż 60 dni. 

3) Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

10. Opis sposobu obliczenia ceny i informacja dotycząca walut obcych. 

1) Cena oferty powinna być wyrażona w walucie polskiej. 



2) Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a 
Wykonawcą w walutach obcych. 

3) Cena ofertowa w wysokości netto oraz brutto powinna być podana liczbowo i słownie. 

11. Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych. 

1) 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 po 
terminie określonym w art.38 ustawy PZP.

2) Pytania oferentów oraz odpowiedzi zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie - 
wymiana korespondencji może odbywać się przy pomocy połączeń faxowych (wymaga się 
pisemnego potwierdzenia treści przesłanych faxów). 

3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródeł zapytania oraz
publikuje na stronie internetowej, na której udostępniona została specyfikacja. 

4) W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5) Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli 
specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza ją także na tej stronie. 

6) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o 
tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na
stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na
tej stronie. 

7) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

12. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia . Opis warunków 
udziału w postępowaniu oraz dokonania oceny spełniania tych warunków: 

1) Wypełniony formularz oferty ( załącznik  do specyfikacji ), 

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w Art. 22 i 24 Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 223 / 2007 poz. 
1655 ) z późniejszymi zmianami

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



Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym niż 6 miesięcy od terminu 
składania ofert, ale potwierdzonej przez organ wydający ( nie później wcześniej niż 6 
miesięcy od terminu składania ofert ), że stan faktyczny jest aktualny z zapisami w w/w 
dokumencie. 

W przypadku, gdy podmioty występują wspólnie obowiązuje załączenie umowy regulującej 
współpracę podmiotów i wykonawcy powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wszystkie w/w dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do występowania w 
imieniu Wykonawcy lub oświadczenia złożonego przed właściwym organem. 

13. Badanie ofert: 

1) Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 
ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 
którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w
art. 25 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawierające błędy lub którzy złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa,do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie 
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

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

3) Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

4) Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

14. Wadium - 

 Nie dotyczy



15. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia - 

Nie dotyczy

16. Informacje o formalnościach jakie powinny zastać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację o 
wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę ( firmę ) siedzibę i adres wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy ( firmy ) , siedziby i 
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację. Informacja ta będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy w Ciechanowie przy ul. Fabrycznej 8 oraz na stronie internetowej  
Zamawiającego. 

2) Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze 
najkorzystniejszej oferty podając nazwę ( firmę ) siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę 
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy ( firmy ) , siedziby i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych 
ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację. 

Podana zostanie także informacja o wykonawcach których oferty zostały odrzucone i 
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia z 
podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego. 

3) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 7- 
dniowego terminu , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko 
jedna oferta. 

4) Zawarcie umowy nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Ciechanowie przy ul. Fabrycznej 8 
w terminie i miejscu podanym w w/w piśmie. 

W tym terminie wybrany oferent powinien przybyć do Zamawiającego w celu podpisania 
umowy. 

17. Dopuszczalne przypadki zmian postanowień zawartej umowy.  

 Nie przewiduje się

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

 Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej ujęte są w Dziale VI Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 



19. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów. 

1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być przekazywane przez 
zamawiającego i wykonawcę pisemnie drogą pocztową lub osobiście poprzez złożenie w 
kancelarii Urzędu Gminy w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8 lub faksem na numer (023) 672- 26
- 46 

2) Informacje uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 
upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

3) W przypadku przekazywania informacji drogą faksową każda ze stron na żądanie drugiej 
strony powinna niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 

20. Podstawa prawna i inne postanowienia. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U.z 2013r      
poz.907 ) z późniejszymi zmianami. 

21. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest: 

Specjalista ds. zamówień publicznych p. Waldemar Gebert pok. 19 

tel. (023) 672 – 26 - 46. 

W sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: 

p Grażyna Łaszczewska  tel. (023) 672 – 26 – 46  wew.109

Informacje dotyczące przetargu udzielane są w godzinach 9.00 – 15.00. 

Załączniki do specyfikacji: 

1) Formularz ofertowy   

2) Oświadczenie z Art. 24 P.Z.P 

3) Oświadczenie z Art. 22 ust 1 P.Z.P. 

4) Projekt umowy 

                                      Zatwierdził: 

                                       Wójt Gminy 

                                         inż. Marek Kiwit



                                      FORMULARZ  OFERTOWY

Załącznik nr 1 

Zamawiający: 

Wykonawca: .......................................................................................................................... 

( nazwa, adres, tel / fax ) 

Przedmiot przetargu  :  …...............................................................................................

Cena netto: ........................................... zł 

słownie:.......................................................................................................................... 

Podatek VAT: ........................................... zł 

słownie: ......................................................................................................................... 

Cena brutto: ............................................................ zł 

słownie:......................................................................................................................... 

Wykonawca oświadcza, że przy realizacji zamówienia : 

nie będzie korzystał z podwykonawców* / będzie korzystał z podwykonawców* 

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

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

* niepotrzebne skreślić 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami zamówienia i innymi 

dokumentami postępowania, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje do przygotowania oferty. 

Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 



Do oferty obowiązkowo załączyć szczegółową specyfikację samochodu ratowniczo-
gaśniczego według danych podanych przez zamawiającego w SIWZ punkt 2 opis 
przedmiotu zamówienia

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

podpisy osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta                                           

Załącznik nr 2

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie Art.
24 ust 1 i ust 2 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r 
( Dz. U. Z 2013r.  poz.907 ) z późniejszymi zmianami.

treść Art. 24 ust. 1 pkt. 1 - 10 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, jeśli szkoda 

ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed 
wszczęciem 

postępowania. 

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 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. 

treść Art. 24 ust 2 pkt. 1 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy 
wykonywali bezpośrednio 

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; przepisu nie stosuje się do 
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 
1 pkt 1 i 2. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Dnia.................... ........................................................... 

Podpisy osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy



Załącznik nr 3

Nazwa Wykonawcy : 

Adres: 

Nr tel/ faxu: 

Oświadczenie o spełnieniu warunków 
o których mowa w Art. 22 ust 1. 

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki o których mowa w Art. 22 

ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r 

( tekst jednolity: Dz. U.z 2013r. poz.907 ) z późniejszymi zmianami 

 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiam 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Dnia.................... ............................................... 

Podpisy osób upoważnionych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 

 



UMOWA (  Projekt)

zawarta w dniu ....................2015r. w Ciechanowie pomiędzy:
Gminą Ciechanów ul. Fabryczna 8    06-400 Ciechanów
  reprezentowaną przez: 
Marek Kiwit – wójt Gminy
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a...................................................................................................................................................
„ 
który reprezentuje: …........................................ zwanym dalej DOSTAWCĄ,
o następującej treści:

W  wyniku  udzielonego  zamówienia  zgodnie  z  art.  4  pkt  8  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.   została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.
Zakres umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej ............................................. (pojazd używany).

Ogólna specyfikacja pojazdu:
            1.marka.......................................

2.rok produkcji.............................
3.numer silnika...............................
4. numer podwozia................................
5. numer rejestracyjny........................................

Samochód zostanie dostosowany przez DOSTAWCĘ do potrzeb OSP.   

Szczegółowa specyfikacja pojazdu w załączniku nr 1 do umowy. Załącznik ten stanowi 
integralną część umowy.

§ 2.
Terminy realizacji umowy

1. Przedmiot umowy, opisany w &1 umowy DOSTAWCA zobowiązuje się wykonać w 
terminie do 30.11.2015 r.
2. Przedmiot umowy będzie odebrany przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie do 7 dni 
liczonych od daty jego wykonania i poinformowania przez DOSTAWCĘ.
3.Koszty związane z przetrzymywaniem przedmiotu umowy do chwili odbioru ponosi 
DOSTAWCA.

§ 3.
Wynagrodzenie

1. Zapłata za dostawę przedmiotu umowy, wynosi: .............................................zł. brutto 
(słownie: .................................................................................. zł. 00/100).
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT MARŻA.
3. Należność za wykonane prace będzie uregulowana z konta ZAMAWIAJĄCEGO w formie 
przelewu na rachunek DOSTAWCY w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.

Kupujący oświadcza ,że zadanie realizowane jest przy udziale środków  finansowych 
własnych , oraz pochodzących z WFOŚiGW w Warszawie.



§ 4.
                                       Odbiór przedmiotu umowy

1.ZAMAWIAJĄCY dokonuje odbioru przedmiotu umowy w siedzibie DOSTAWCY, po 
uprzednim powiadomieniu przez DOSTAWCĘ o dacie odbioru.
2. DOSTAWCA dołączy dokumenty  wymagane prawem
3. ZAMAWIAJĄCY i DOSTAWCA sporządzą protokół odbioru końcowego-przekazania 
sprzętu przedmiotu umowy. Protokół podpiszą przedstawiciele obu stron umowy.   
4. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuję się do odebrania przedmiotu umowy z siedziby 
DOSTAWCY na własny koszt.
5. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu specjalnego, nastąpi w terminie 
odbioru końcowego w siedzibie DOSTAWCY.
6. Z chwilą wydania przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCEMU, przechodzą na niego 
wszelkie korzyści i obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

§ 5.
Gwarancja

1. Na przedmiot umowy udziela się gwarancji, która wynosi na silnik i układ napędowy sześć 
miesięcy.
2. Na wykonaną zabudowę udziela się dwanaście miesięcy gwarancji.
3. Na zamówione podzespoły zakupione przez DOSTAWCĘ udziela się gwarancji zgodnie z 
gwarancją ich producenta.
4. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne silnika i układu napędowego objęte gwarancją 
wykonywane będą bezpłatnie przez serwis DOSTAWCY w siedzibie DOSTAWCY lub w 
miejscu przez niego wskazanym.

§ 6

Jeżeli opóźnienie w realizacji umowy będzie przyczyną utraty dotacji pozyskanej przez
Gminę na przedmiotowe zadanie, na Sprzedającego zostanie nałożona dodatkowa kara
w wysokości utraconej kwoty dotacji. W tym przypadku Kupujący musi jednoznacznie

udokumentować, że jedyną przyczyną utraty dotacji było opóźnienie Sprzedającego.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
DOSTAWCA i jeden ZAMAWIAJĄCY.

ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA

                          


