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o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach 
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„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
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Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 

Dotacji z Miasta Kalisz – Miasta na prawach powiatu 

oraz  

Darowizny „Fundacji Orlen” 
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:  

 

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.  

II. Tryb udzielenia zamówienia.  

III. Opis przedmiotu zamówienia.  

IV. Termin wykonania zamówienia.  

V. Warunki udziału w postępowaniu, w tym podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania.  

VII. Postanowienia dotyczące oferty wspólnej składanej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne). 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów.  

IX. Wymagania dotyczące wadium. 

X. Termin związania ofertą.  

XI. Opis sposobu przygotowania oferty.  

XII. Miejsce oraz termin składania ofert.  

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.  

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert lub z podaniem ich w kolejności od 

najważniejszego do najmniej ważnego.  

XV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia.  

XVI. Wymaganie dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, a ponadto 

istotne zmiany umowy.  

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia.  

XIX. Opis części zamówienia.  

XX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową.  

XXI. Wymagania dotyczące składania ofert wariantowych.  

XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.  

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń  

z Zamawiającym. 

XXIV. Wymagania dotyczące aukcji elektronicznej.  

XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne i zasady dotyczące ich zwrotu 

Wykonawcom.  

XXVI. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia oraz informacja o podwykonawstwie.  

XXVII. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty.  
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XXVIII. Ogłoszenie wyników przetargu  

XXIX. Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych w toku prowadzonego 

postępowania.  

XXX. Zasady dotyczące udostępnienia protokołu postępowania oraz jego załączników.  

XXXI. Załączniki.  

 

Numer sprawy: ZP.OSP.1.2020  

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(zwana dalej SIWZ)  w postępowaniu na  

„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Sulisławicach " (nr sprawy ZP.OSP.1.2020)   

Rodzaj zamówienia - dostawy  

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego  

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach  

ul. Sulisławicka 106, 62-800 Kalisz,  

Tel. 609 603 109, adres poczty elektronicznej: osp_sulislawice@interia.eu 

Nazwa zamawiającego na platformie internetowej: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8_ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), 

zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna udzielenia zamówienia 

publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze 

zm.), 

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1126 ze zm.); 

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2453 ze zm.);  

d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości 
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zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2450 ze zm.).  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty i oświadczenia 

składane przez Wykonawców w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Zamawiający nie wyraża zgody, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

III. Opis przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki ciężkiego samochodu ratowniczo - 

gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulisławicach.  

Ilekroć w niniejszej SIWZ mowa jest o ciężkim samochodzie ratowniczo - gaśniczym należy przez  

to rozumieć samochód o parametrach minimalnych oraz z wyposażeniem określonym  

w Załączniku nr 1 do SIWZ. Oferowany samochód ma być fabrycznie nowy, rok produkcji 

2020 r., nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny 

technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania 

techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w Załączniku nr 1 do SIWZ zawierającym szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia. 

Odbiór techniczno - jakościowy oraz odbiór faktyczny - w siedzibie Wykonawcy.  

Na samochód z zabudową wymagana jest gwarancja – min. 24 miesiące wyrażona w miesiącach 

liczona od dnia odbioru faktycznego, przy czym na potrzeby oceny ofert Zamawiający będzie 

uwzględniał okres gwarancji nieprzekraczający 60 miesięcy. Wskazany, minimalny okres gwarancji 

nie dotyczy wyposażenia samochodu określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ.  Gwarancja na 

wyposażenie pojazdu wynika z gwarancji producenta tego wyposażenia. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu 

zamówienia  

Do oferty należy załączyć podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

specyfikacje techniczną oferowanego samochodu przygotowaną w oparciu o Załącznik nr 

1 i zgodnie z zawartymi tam poleceniami. Specyfikacja techniczna oferowanego 

samochodu stanowi cześć oferty. Specyfikacja ta lub jej poszczególne elementy nie 

podlegają uzupełnieniu po upływie terminu składania ofert oraz po otwarciu ofert.  

W przypadku niewskazania w Formularzu ofertowym okresu gwarancji, rodzaju skrzyni 

biegów, lub mocy silnika Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca oferuje okres 

gwarancji 24 miesiące, moc silnika 300 kW, oraz zautomatyzowaną skrzynię biegów.  

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: 34144210-3 Wozy strażackie  

Wymagania stawiane Wykonawcy: 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
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opisanymi dla przedmiotu zamówienia; 

 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy; 

 Wykonawca ma obowiązek wskazać w JEDZ części zamówienia, których wykonanie powierzy 

podwykonawcom.  

Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:  

 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego 

z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy; 

 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia;  

 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.  

IV. Termin wykonania zamówienia.  

15.12.2020 r.  

V. Warunki udziału w postępowaniu, w tym podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a ponadto podstawy odrzucenia oferty.  

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 

2. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą 

ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

a) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz w ogłoszeniu  

o zamówieniu; 

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. W niniejszym postępowaniu, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:  

a) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.  

 posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł  

lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A)  

z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub;  

 posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł lub 

jej równowartość wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (tabela A) z dnia 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania kwoty ubezpieczenia, posiadanych środków 

finansowych oraz zdolności kredytowej w celu uzyskania wymaganego minimum w zakresie 

sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

b) posiadają odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową polegającą na wykonaniu,  

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – co najmniej 3 dostaw samochodów ratowniczo - gaśniczych  
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o wartości pojedynczej dostawy na kwotę co najmniej 500 000,00 zł albo równowartości tej 

kwoty wyrażonej w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w okresie nie wcześniejszym 

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.  

Zamawiający informuje, że w przypadku publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej w dniu, w którym nie publikuje się średniego kursu złotego NBP 

(Tabela A), przeliczenie podanych wyżej wartości, tj.: kwoty ubezpieczenia, posiadanych środków 

finansowych lub zdolności kredytowej, a także wartości zrealizowanych dostaw, wyrażonych  

w innej walucie niż PLN nastąpi wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z najbliższego dnia 

roboczego następującego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.  

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. 

4.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

4.2. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 

i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4.3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 

za nieudostępnienia zasobów nie ponosi winy. 

4.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 

o którym mowa w pkt 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w pkt 4. 

5. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania w oparciu o podstawy i przesłanki wymienione  

w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy również 

Wykonawcę (art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych):  

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  
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w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.  

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 

1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 

233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 ze zm.); 

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 

ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

5.2. Wykluczenie wykonawcy następuje:  

a) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za 

przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Prawo zamówień 

publicznych, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia; 

b) w przypadkach, o których mowa:  

 w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdy osoba,  

o której  mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 

ust. 1 pkt 13 lit.d ustawy Prawo zamówień publicznych, -w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, 

c) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia; 

d) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne; 

e) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  

 

5.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 

lub ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że 

podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
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dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu.  

5.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość 

udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie 

zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.  

5.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

6. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia określa sekcja VII - Postanowienia dotyczące oferty wspólnej składanej przez dwa 

lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne). 

7. Ocena spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana  

w oparciu o dokumenty określone w sekcji VI niniejszej specyfikacji „Wykaz oświadczeń  

i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania”. 

8. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w okolicznościach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający będzie żądał aktualnych 

na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu przez Wykonawcę oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania od Wykonawcy, 

którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 10 dni. Zgodnie z art. 

25a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie dotyczy to jednak oświadczenia w formie 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, które należy złożyć razem z ofertą w formie 

elektronicznej odrębnie dla Wykonawcy, podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, 

podwykonawców oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcja/spółki cywilne).  

Zamawiający zaleca stosowanie formularzy oświadczeń stanowiących załączniki do SIWZ. 

Zamawiający informuje również, że stosowanie tych formularzy ma wyłącznie charakter 

fakultatywny, zaś Wykonawcy są zobowiązani do złożenia oświadczeń o treści zgodnej ze 

stosownymi wymaganiami Zamawiającego oraz postanowieniami Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
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wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 

Wyjątkiem jest formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Załącznik nr 3 do 

SIWZ), którego wzór odpowiada wzorowi określonemu w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

(UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). 

Zamawiający zaleca przedłożenie razem z ofertą wszystkich dokumentów i oświadczeń 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia z postępowania, przy czym ma to wyłącznie charakter fakultatywny ze 

względu na treść art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający 

żąda następujących oświadczeń i dokumentów:  

1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu  

z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w formie Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do 

SIWZ. JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej na zasadach opisanych w sekcji VIII.  

Zamawiający wymaga wypełnienia JEDZ w zakresie odpowiadającym wszelkim wymaganiom 

określonym w SIWZ, zgodnie z instrukcjami podanymi w części wypełnianej przez Wykonawców.  

Dokument JEDZ można stworzyć poprzez wypełnienie Załącznika nr 3. 

Na stronie internetowej www.bip.kalisz.pl/ogłoszenia/inne_ogłoszenia w zakładce dotyczącej 

przedmiotowego postępowania została zamieszczona instrukcja wypełnienia JEDZ. Korzystając z tej 

instrukcji należy uwzględnić fakt, że narzędzie do wypełniania JEDZ dostępne jest na stronie 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl już nie funkcjonuje, natomiast w 

celu stworzenia dokumentu JEDZ należy wejść na stronę http://espd.uzp.gov.pl  

1.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda:  

1. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie 

wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub; 

2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co 

najmniej 1 000 000,00 zł lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie wg średniego 

kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 

terminu składania ofert.  

Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania kwoty ubezpieczenia, posiadanych środków 

finansowych oraz zdolności kredytowej w celu uzyskania wymaganego minimum w zakresie 

sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

http://www.bip.kalisz.pl/ogłoszenia/inne_ogłoszenia
http://espd.uzp.gov.pl/
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1.2.1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.  

1.3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający żąda przedłożenia wykazu  

należycie wykonanych co najmniej 3 dostaw samochodów ratowniczo - gaśniczych o 

wartości pojedynczej dostawy na kwotę co najmniej 500 000,00 zł albo równowartości tej 

kwoty wyrażonej w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wykaz należy wypełnić w odpowiedniej rubryce JEDZ 

(Załącznik nr 3 do SIWZ), tj. Część IV, litera C pkt 1b.  

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń: 

2.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert;  

2.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

2.3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

2.4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
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potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych; 

2.5. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku 

lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 

tych należności. Oświadczenie należy złożyć na druku, którego wzór zawiera Załącznik nr 5;  

2.6. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie należy 

złożyć na druku, którego wzór zawiera Załącznik nr 6; 

2.7. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). Oświadczenie należy złożyć na druku, którego wzór zawiera 

Załącznik nr 7; 

2.8. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, przy czym w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. Oświadczenie  

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz dokumentami lub informacjami, potwierdzającymi, że powiązania  

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji, Wykonawca składa w terminie 3 

dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należy złożyć z uwzględnieniem wzoru 

zawartego w Załączniku nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy 

kapitałowej, może złożyć powyższe oświadczenie już razem z ofertą zaznaczając właściwe pole 

w oświadczeniu.  

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, poza innymi wymaganymi dokumentami potwierdzającymi brak podstaw wykluczenia z 

postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamiast dokumentów 

wymienionych w pkt 2.1. – 2.4., składa:  

3.1. - w pkt 2.1. – informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, 

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych;  

3.2. - w pkt 2.2. - 2.4. – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 



          
Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach, 62-800 Kalisz, ul. Sulisławicka 106 

 znak sprawy: ZP.OSP.1.2020 

12 
 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu,  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

3.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1. i pkt 3.2. lit. b, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa 

w pkt 3.2. lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego 

terminu. 

3.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 3.1. i 3.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 3.3. stosuje się odpowiednio.  

3.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

3.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w pkt 2.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 3.1., w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w 

którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 

dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 

3.3. zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. 

3.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa również:  

a) JEDZ dotyczący tych podmiotów, a ponadto:  

b) Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, 

c) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 

zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które 
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określają co najmniej:  

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego;  

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.  

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa 

również:  

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dotyczący podwykonawców,  

b) Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania.  

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 

podstaw wykluczenia z postępowania oraz warunki udziału, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zdania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 570). 

6.1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z 

postępowania, w tym dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia  

z postępowania dotyczących Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie 

z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

6.2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę powyższych oświadczeń lub dokumentów, które 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub 

dokumentów, o ile są one aktualne.  

7. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. 

Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub elektronicznej kopii dokumentu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7.1. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 

oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

7.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 

następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 



          
Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach, 62-800 Kalisz, ul. Sulisławicka 106 

 znak sprawy: ZP.OSP.1.2020 

14 
 

7.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

7.5. W przypadku, o którym mowa w pkt 6.1., Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów.  

8. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a 

następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zażąda 

aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, brak podstaw wykluczenia  

z postępowania oraz dokumentów potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy 

wymagań określonych przez Zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona w terminie nie krótszym niż 10 dni. 

9. Dokumenty wymagane od podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

określa sekcja VII - Postanowienia dotyczące oferty wspólnej składanej przez dwa lub więcej 

podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne).  

10. Niezależnie od powyższych postanowień, sposób przygotowania oferty określa sekcja XI.  

11. W związku ze wskazanym przez Zamawiającego sposobem przeliczania wskazanych  

w przedkładanych dokumentach kwot wyrażonych w walucie obcej wg kursu złotego NBP 

(Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający 

informuje, że w przypadku publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej w dniu, w którym nie publikuje się średniego kursu złotego NBP (Tabela A), 

przeliczenie wartości, tj.: kwoty ubezpieczenia, posiadanych środków finansowych lub zdolności 

kredytowej, a także wartości zrealizowanych dostaw, wyrażonych w innej walucie niż PLN 

nastąpi wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z najbliższego dnia roboczego następującego 

po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

12. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie mógł na każdym etapie postępowania 

wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i 

dokumentów. 

VII. Postanowienia dotyczące oferty wspólnej składanej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne).  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

2. W wypadku tym, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
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umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

3. Do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy  

o Wykonawcach ubiegających się indywidualnie o udzielenie zamówienia. Warunek określony w 

sekcji V pkt 3 lit. a tiret 1 Wykonawcy mogą spełnić albo łącznie - poprzez przedstawienie 

jednego dokumentu potwierdzającego, że wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 1 000 000,00 zł lub 

równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z 

dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub odrębnie 

poprzez przedstawienie przez niektórych lub wszystkich Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia odrębnych dokumentów potwierdzających, że Wykonawcy ci 

są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia, na łączna kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł lub równowartość 

tej kwoty wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Warunek określony w sekcji V pkt 3 lit. a tiret 2 Wykonawcy mogą spełnić poprzez 

przedstawienie przez wszystkich lub niektórych Wykonawców ubiegających się wspólnie  

o udzielenie zamówienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie 

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na łączną kwotę co 

najmniej 1 000 000,00 zł lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie wg średniego 

kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej. Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania przez poszczególnych 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia sumy ubezpieczenia, 

wysokości posiadanych środków finansowych oraz zdolności kredytowej.  

Warunek określony w sekcji V pkt 3 lit. B, co do ilości dostaw, Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia publicznego mogą spełnić łącznie poprzez zsumowanie ilości dostaw 

sprzętu o parametrach wymienionych w sekcji V pkt 3 lit. b., jednak każdy z Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać się realizacją co 

najmniej 1 zamówienia publicznego na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł lub równowartość 

tej kwoty wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Warunek niepodlegania wykluczenia z postępowania każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia spełnia odrębnie.  

4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy dostarczą umowę 

regulującą ich współpracę.  

5. Zamawiający żąda od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

następujących dokumentów:  

5.1. JEDZ, wymieniony w sekcji VI pkt 1.1. – składany indywidualnie przez każdego Wykonawcę 

wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia;  
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5.2. Dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, wymienionego  

w sekcji VI pkt 1.2. na sumę i na zasadach określonych w pkt 1.3.  

5.3. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie 

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na łączną kwotę i na 

zasadach określonych w pkt 1.3. 

5.4. Wykazu dostaw, wymienionego w sekcji VI pkt 1.3. - obejmującego dostawę lub dostawy 

samochodów wymienionych w sekcji V pkt 3 lit. b oraz o wartości jednostkowej na kwotę  

co najmniej 500 000,00 zł lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie wg 

średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej i na zasadach określonych w pkt. 1.3. Wykaz należy wypełnić  

w odpowiedniej rubryce JEDZ-a (Załącznik nr 3), tj. Części IV lit. C pkt 16. Wykaz należy 

wypełnić w sposób uwzględniający fakt, że każdy Wykonawca składa razem z ofertą własny 

JEDZ. 

5.5. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, wymienione w sekcji 

VI pkt 2 i 3 - każdy Wykonawca składa odrębne dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia z postępowania. Dotyczy to również dokumentów żądanych od Wykonawców lub 

osób mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

6. W przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich oraz korzystania przy realizacji 

zamówienia z podwykonawców, a także w zakresie formy składanych dokumentów stosuje się 

postanowienia sekcji VI. 

7. Niezależnie od powyższych postanowień, sposób przygotowania oferty określa sekcja XI.  

8. W odniesieniu do wykazania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu przeliczania wskazanych  

w przedkładanych dokumentach kwot wyrażonych w walucie obcej wg kursu złotego NBP 

(Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający 

informuje, że w przypadku publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej w dniu, w którym nie publikuje się średniego kursu złotego NBP (Tabela A), 

przeliczenie wartości, tj.: kwoty ubezpieczenia, posiadanych środków finansowych lub zdolności 

kredytowej, a także wartości zrealizowanych dostaw, wyrażonych w innej walucie niż PLN 

nastąpi wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z najbliższego dnia roboczego 

następującego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.  

VIII.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione  

do porozumiewania się z Wykonawcami.  

 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim 

2. Dokumentacja postępowania jest i w trakcie postępowania będzie upubliczniona na stronie 

www.bip.kalisz.pl/ogłoszenia/inne_ogłoszenia  pod nazwą postępowania wskazaną w tytule 

SIWZ. 

http://www.bip.kalisz.pl/ogłoszenia/inne_ogłoszenia
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3. Składanie ofert odbywa się poprzez portal pzp, który dostępny jest po zalogowaniu na 

stronie app.sidaspzp.pl 

4. Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.) 

5. Korespondencja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej odbywa się w następujący 

sposób: 

a. Przed upływem terminu składania ofert (między innymi: pytania do postępowania, 

wnioski o wyjaśnienie SIWZ): 

i. za pośrednictwem portalu pzp, gdzie po zalogowaniu się na uprzednio 

założone swoje konto, użytkownik wskazuje postępowanie. Po wejściu w 

szczegół wskazanego postępowania przechodzi do zakładki „Komunikacja”, 

która dotyczy wybranego postępowania. W celu przygotowania nowej 

wiadomości wybiera opcje „Utwórz wiadomość”. Następnie wskazuje 

„Kategorię wiadomości” i wprowadza treść w polu „Wiadomość”. W ramach 

korespondencji można dodać załącznik poprzez opcję „Dołącz plik” 

ii. bezpośrednio na adres poczty elektronicznej osp_sulislawice@interia.eu 

b. Po upływie terminu składania ofert” ( między innymi: dokumenty, oświadczenia, 

wyjaśnienia) 

i. Za pośrednictwem portalu pzp – analogicznie jak w przypadku korespondencji 

przed upływem terminu składania ofert. 

6. Komunikacja za pośrednictwem portalu pzp: 

a. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. 

rejestrując się bezpłatnie lub w przypadku posiadania konta w portalu , logując się 

akceptuje warunki korzystania z portalu, określone w regulaminie dostępnym pod 

adresem: https://sidaspzp.pl/wp-content/uploads/2020/07/regulamin-SIDAS-

PZP.pdf oraz uznaje go za wiążący. 

b. Szczegółowa instrukcja obsługi portalu Sidas PZP, zawierająca instrukcję korzystania 

z portalu przez wykonawcę jest zamieszczona pod adresem https://sidaspzp.pl/wp-

content/uploads/2020/07/Madkom_PZP_zamawiający_1.3.pdf  

c. Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi 

być uprzednio opatrzony podpisami kwalifikowanymi przez upoważnione osoby 

reprezentujące odpowiednio wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o 

udzielenie zamówieni, inny podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP lub wykonawców. 

d. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się 

datę wysłania wiadomości wraz z załącznikiem z poziomu zakładki „Komunikacja”, 

która prezentowana jest również w wysłanej wiadomości. 

7. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie użycia środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320, 

dalej „Rozporządzenie”) zaleca podpisywanie dokumentów PDF formatem PAdES. 

Dodatkowo informuje, że: 

a. pliki podpisane przy pomocy podpisu zewnętrznego XAdES należy załączać wraz z 

plikiem podpisu, 

b. formularz oferty podpisany przy użyciu podpisu zewnętrznego XAdES należy dodać w 

jeden z poniższych sposobów: 

https://sidaspzp.pl/wp-content/uploads/2020/07/regulamin-SIDAS-PZP.pdf
https://sidaspzp.pl/wp-content/uploads/2020/07/regulamin-SIDAS-PZP.pdf
https://sidaspzp.pl/wp-content/uploads/2020/07/Madkom_PZP_zamawiający_1.3.pdf
https://sidaspzp.pl/wp-content/uploads/2020/07/Madkom_PZP_zamawiający_1.3.pdf
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i. z poziomu zakładki „Moja oferta” w miejscu do dodania pliku oferty należy 

umieścić plik, który był podpisywany, a plik z podpisem należy dodać 

oddzielnie jako załącznik, 

ii. spakować jako plik oferty i plik z podpisem do paczki „zip” i dołączyć z 

poziomu zakładki „Moja oferta” w miejscu do dodania pliku oferty 

8. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia określa niezbędne wymagania 

sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na portalu tj: 

a. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne: 

i. dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 

Mb/s 

ii. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć ram min. 3 

GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych 

Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – lub nowsze wersje; 

iii. zainstalowana przeglądarka internetowa: Firefox ver. 78 i późniejsze, Chrome 

ver 83 i późniejsze, Opera ver. 69 i późniejsze, 

iv. włączona obsługa JavaScript, 

v. Zainstalowany program do obsługi formatów .pdf np. Acrobat Reader, 

vi. Dopuszczalne formaty przesłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB 

to: png, jpg, jpeg, gif, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, odp, odf, pdf, 

zip, rar, 7zip, txt, ath, xml, dwg, xades, tar, 7z, eml, msg 

vii. Informacja odnośnie kodowania i czasu odbioru danych: 

1. Plik załączony przez wykonawcę na portalu i zapisany nie jest 

widoczny dla Zamawiającego, ponieważ w systemie występuje jako 

plik zaszyfrowany, 

2. Jako czas złożenia oferty przez portal pzp przyjmuje się moment 

kliknięcia w opcję „Złóż ofertę”. Czas jest prezentowany w (hh:mm:ss) 

zgodnie ze strefą czasową ustawioną na komputerze.  

viii. Czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd 

Miar. 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium.  

 

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN.  

1.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 

następujących formach:  

a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. PKO BP o/Kalisz, 

 nr rachunku: 07 1440 1390 0000 0000 1525 0658 tytułem: Wadium w postępowaniu 

ZP.OSP.1.2020 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

c) gwarancjach bankowych;  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 

2018 r. poz. 110 ze zm.).  
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Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

1.2.  Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 1.1. lit. b) - e) musi wynikać 

bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie 

gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:  

1.2.1. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie,  

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  

1.2.2. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy 

Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Prawo zamówień 

publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa  

w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowoduje brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

1.3. Zamawiający uzna warunek wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli kwota,  

o której mowa w pkt 1 zostanie wpłacona na rachunek bankowy Zamawiającego przed 

upływem terminu składania ofert. 

1.4. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna za spełniony, 

jeżeli dokument wadium będzie zawierał co najmniej elementy wymienione w pkt 

1.2. i jego oryginał w formie dokumentu elektronicznego podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta zostanie przesłany na 

zasadach określonych w sekcji VIII pkt 20 SIWZ.  

Dopuszcza się wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna w postaci dokumentu 

elektronicznego na zasadach określonych w sekcji XI. 

1.5. Wadium wnosi się na cały okres związania ofertą. 

1.6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium w sposób i terminie wskazanych w pkt 1-1.5. 

zostanie odrzucona. 

1.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 1.12.  

1.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

1.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert.  

1.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie pkt 1.7., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
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wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego.  

1.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

1.12. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 

oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie;  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  

1.13. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo. 

  

X. Termin związania ofertą.  

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do 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 dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza.  

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

6. Bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową 

Izbę Odwoławczą w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert.  

 

XI. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.  

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej  

w formacie danych pdf, .doc, .docx, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w 

Regulaminie korzystania z portalu app.sidaspzp.pl. Ofertę należy złożyć w oryginale. Nie 
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dopuszcza się plików w formacie *.BMP, *.GIF. W przypadku kompresji plików zawierających 

ofertę do jednego archiwum Zamawiający nie dopuszcza stosowania formatu *.RAR. Zaleca się 

stosowanie archiwów w formacie *.zip lub *.7z.  

2. Dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się, w miarę możliwości, konwertować do formatu 

*.pdf 

3. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu 

dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis w formacie PAdES, 

4. W przypadku składania dokumentów w formacie innym niż *.pdf, zaleca się podpisywać 

podpisem w formacie XAdES o typie ZEWNĘTRZNYM. W takim wypadku należy przekazać 

Zamawiającemu plik z podpisywaną treścią oraz plik z rozszerzeniem XAdES o tej samej nazwie. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. Wykonawca składa ofertę za 

pośrednictwem strony www.app.sidaspzp.pl na której prowadzona będzie korespondencja 

związana z postępowaniem. 

6. Korzystanie ze strony www.app.sidaspzp.pl jest bezpłatne. 

7. Nazwa zamawiającego na stronie strony www.app.sidaspzp.pl: Ochotnicza Straż Pożarna 

8. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: formularz oferty wraz  

z wymaganymi załącznikami sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego 

Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 2 

do SIWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. 

Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu na zasadach regulowanych przepisami art. 26 ust. 3 

Pzp. 

9. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść oferty musi 

odpowiadać treści SIWZ. 

10. Wykonawca winien opisać każdy załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.  

11. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być, pod rygorem nieważności, 

podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla 

danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie 

pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. 

12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

nadaniu nazwy „Załącznik tajny” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

13. Do oferty należy załączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a ponadto podpisaną kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym specyfikację techniczną oferowanego samochodu przygotowaną w oparciu  

o Załącznik nr 1 i zgodnie z zawartymi tam poleceniami. 

14. Zamawiający zaleca przedłożenie razem z ofertą wszystkich dokumentów  

i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

http://www.app.sidaspzp.pl/
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brak podstaw wykluczenia z postępowania.  

15. Wszystkie załączniki stanowiące ofertę podpisać podpisem kwalifikowanym i zamieścić na 

stronie www.app.sidaspzp.pl 

16. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są widoczne do 

momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego do czasu terminu składania ofert. 

17. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem strony www.app.sidaspzp.pl. 

18. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

19. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane przez 

osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Oferta powinna zostać 

podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała. 

20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty przez Wykonawcę, 

w szczególności wynikające z: 

 problemów i ograniczeń związanych z nieprawidłową transmisją danych lub złej jakości 

połączeń lub braku albo słabej dostępności połączenia; 

 nieprawidłowości w procesie szyfrowania i/lub składania oferty np.: w przypadku 

podwójnego zaszyfrowania oferty; 

 przekazania oferty w innej niż wymagana zapisami SIWZ formie.  

 

21. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za problemy i ograniczenia związane  

z nieprawidłową transmisją danych lub z nieprawidłowym strony www.app.sidaspzp.pl, 

22. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w sytuacjach, w których pojawiają się komunikaty 

błędu, braki informacji, defekty, opóźnienia podczas wykonywanej operacji lub podczas 

przekazu danych lub inne zakłócenia, które mogą być skutkiem awarii sprzętu komputerowego 

lub skutkiem działania wirusa komputerowego, 

23. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia  

w sprzęcie Wykonawcy, który może mu uniemożliwiać korzystanie ze strony 

www.app.sidaspzp.pl, 

 

XII. Termin składania i otwarcia ofert.  

1. Oferty proszę kierować do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulisławicach, ul. Sulisławicka 106; 

62-800 Kalisz i składać w sposób określony w sekcji XI. do dnia 07.09.2020 r., godz. 10.00. 

2. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę  

o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Sulisławicach ul. Sulisławicka 106; 62-800 Kalisz w dniu 07.09.2020 r., godz. 11.00. 
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4. Ze względu na elektroniczny sposób składania ofert Zaleca się złożenie oferty co 

najmniej jeden dzień przed upływem terminu składania ofert. 

5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

6. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert 

Zamawiający poda kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację  

z otwarcia ofert. 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Pojęcie, cena" rozumiane jest zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów  

i usług (j.t. Dz. U z 2019 r. poz. 178 ze zm.), gdzie ceną jest wartość wyrażona w jednostkach 

pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, w 

cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.  

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.  

W formularzu ofertowym należy wpisać wyrażoną liczbowo cenę całkowitą netto, wartość 

podatku VAT 23 % oraz wyrażoną liczbowo i słownie całkowitą cenę brutto. Cena podana  

w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia 

oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany 

przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena nie ulega zmianie przez okres 

ważności oferty (związania). 3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 

zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić 

do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Informację powyższą należy 

podać w formularzu ofertowym. 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert lub z podaniem ich  

w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.  

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, 

jeżeli:  

a) oferta, co do formy spełnia wymagania określone ustawą, 

b) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,  

c) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w SIWZ.  

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 

podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w oparciu o parametry oferty 
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zaproponowane przez Wykonawców stanowiące przedmiot kryteriów wskazanych w tabeli. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych 

w oparciu o ustalone kryteria wskazane w tabeli (punktacja 0-100, 100%=100pkt):  

 

Nazwa kryterium Waga kryteriów [%] 

Cena [C] 

 

60,00 

 

Okres gwarancji pow. 24 miesięcy 

wyrażony w miesiącach (na potrzeby oceny 

ofert maks. 60 miesięcy) [G] 

10,00 

Zastosowanie autopompy wodnej o 

zwiększonej wytrzymałości (M) 
10,00 

Parametry wysokości pojazdu (H) 10,00 

Maksymalna wydajność autopompy (W) 10,00 

SUMA 
100,00 

 

4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryteriach oceny ofert 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania 

kryterialne przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie 

traktowany jako wartość punktowa oferty. 

5. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.  

 

Cena [C]: 

  
                                                      

                          
              

 

Okres gwarancji (OG): 
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Zastosowanie autopompy wodnej o zwiększonej wytrzymałości (M): 

 

Kryterium to będzie rozpatrywane w systemie zero-jedynkowy i oceniane następująco: 

- zastosowanie autopompy zbudowanej ze stopów aluminium lub jego pochodnych: 0 pkt. 

- zastosowanie autopompy zbudowanej z materiałów o wyższej wytrzymałości takich jak brąz: 10 

pkt. 

 

 

Parametry wysokości pojazdu (H): 

 

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie podanego przez Wykonawcę parametru wysokości 

pojazdu. Kryterium będzie oceniane według następujących zasad: 

- wysokość pojazdu w przedziale 3251mm– 3300mm – 0 pkt. 

- wysokość pojazdu w przedziale 3201mm– 3250mm – 5 pkt. 

- wysokość pojazdu równa lub mniejsza niż 3200mm – 10 pkt 

 

Maksymalna wydajność autopompy (W) 

 

Kryterium to będzie rozpatrywane i oceniane następująco: 

- maksymalna wydajność autopompy w zakresie 5000-5500 dm3/ minutę – 0 pkt. 

- maksymalna wydajność autopompy w zakresie 5500-6000 dm3/ minutę – 5pkt. 

- maksymalna wydajność autopompy powyżej 6000 dm3/ minutę – 10 pkt. 

Wynik punktowy oferty (WPO): 

WPO = C + G + M + H + W 

Wskazówki  

1) Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt 

2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów;  

3) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;  

4) Zamawiający na potrzeby oceny ofert przyjmuje maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy;  

5) W przypadku podania przez Wykonawcę gwarancji w latach kalendarzowych lub jako część roku 

kalendarzowego, Zamawiający dokona przeliczenia okresu gwarancji na miesiące", przyjmując, 

że 1 rok = 12 miesięcy, 0,5 roku = 6 miesięcy itd. W przypadku, gdy podany przez Wykonawcę 

okres gwarancji nie stanowi wielokrotności miesięcy określonej liczbą całkowitą, np. 24,5 

miesiąca lub 2 lata i 0,5 miesiąca, Zamawiający zaokrągli podany w ten sposób okres gwarancji 

w dół, odcinając część niecałkowitą miesiąca, a ponadto przeliczy lata na miesiące (np. 24,5 

miesiąca = 24 miesiące; 2 lata i 0,5 miesiąca = 2 lata = 24 miesiące);  

6) W przypadku niewskazania w Formularzu ofertowym okresu gwarancji, rodzaju skrzyni biegów 

lub informacji oraz mocy silnika Zamawiający przyjmuje, że okres gwarancji wynosi 24 

miesiące, skrzynia biegów jest zautomatyzowana o moc silnika wynosi 300 kW. Wykonawca 

otrzyma w kryteriach tych po 0,00 pkt;  

7) Podstawą badania ofert z punktu widzenia przewidzianych kryteriów oceny ofert są informacje 
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podane w ofercie (formularzu ofertowym) Wykonawcy; Wynik - oferta, która uzyska 

najkorzystniejszy wynik punktowy zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 

zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia  

w zakresie danego zadania zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą 

ilość punktów. 

XV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia.  

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz oferty.  

2. Zamawiający podpisze umowę na realizację zamówienia z Wykonawcą, który przedłoży 

najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 

dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do 

podpisania umowy o zamówienie publiczne.  

4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane 

w inny sposób. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w pkt 4, jeżeli w niniejszym postępowaniu złożono tylko jedną 

ofertę.  

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, a ponadto istotne zmiany umowy. 

1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 8.  

2. Dopuszczalne istotne zmiany umowy.  

2.1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość 

dokonania czynności prawnej polegającej na zmianie istotnych postanowień zawartej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy. 

2.2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian 

zawartej umowy:  

a) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy;  

b) zmianę rozwiązań technicznych lub/i technologicznych mających wpływ na realizację 

przedmiotu umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, 
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ulepszających działanie przedmiotu dostawy, w stosunku do złożonej oferty (między innymi 

nowszy model sprzętu o lepszych parametrach);  

3. Zmiana umowy będzie uwarunkowana doręczeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę lub 

odpowiednio Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia informującego o 

wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego zmianę umowy w terminie nie później niż 7 dni od dnia, 

w którym Wykonawca lub odpowiednio Zamawiający dowiedział się o wystąpieniu określonego 

zdarzenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.  

4. Każda zmiana postanowień umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności takiej zmiany i może zostać wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie 

Strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły okoliczności 

uzasadniające zmianę oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji 

zamówienia. 

  

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 

5 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

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

postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.  

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 

ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób.  

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w 

terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;  
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9. Odwołanie wobec czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 

zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia.  

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.  

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez KIO.  

12. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia 

przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.  

13. KIO rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi KIO. Prezes 

KIO może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez KIO, jeżeli zostały one złożone w tym 

samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności 

Zamawiającego.  

14. KIO odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:  

 w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych;  

 odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony;  

 odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie Prawo zamówień 

publicznych;  

 odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem 

rozstrzygnięcia przez KIO w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego 

postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się;  

 odwołanie dotyczy czynności, którą Zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku KIO lub 

sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z 

żądaniem zawartym w odwołaniu;  

 odwołujący nie przesłał Zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

15. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO. W terminie 21 dni od dnia 

wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes UZP  

16. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy 

Prawo zamówień publicznych - Środki ochrony prawnej.  

XIX. Opis części zamówienia.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

XX. Maksymalna liczb Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową.  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej  

 

XXI. Wymagania dotyczące składania ofert wariantowych.  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
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XXII.  Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.  

Adres poczty elektronicznej: osp_sulislawice@interia.eu  

Adres BIP: www.bip.kalisz.pl 

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie 

rozliczeń z Zamawiającym 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.  

 

XXIV.  Wymagania dotyczące aukcji elektronicznej 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  

XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne i zasady dotyczące ich 

zwrotu Wykonawcom.  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.  

XXVI. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia oraz informacja o podwykonawstwie.  

1. Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 36 ust. 2 pkt. 10 w zw. z art. 36a ust. 

2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie nakłada na Wykonawców obowiązku osobistego 

wykonania kluczowych części zamówienia.  

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wykonawca ma 

obowiązek przedstawić, jaki zakres zamówienia będzie realizować podwykonawca, a jaki będzie 

realizował samodzielnie. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania 

podwykonawców, jak za działania i zaniechania własne. 

3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

zleci podwykonawcom. Wskazanie to powinno nastąpić w Części II, lit. D oraz Części IV, lit. C 

pkt 10 JEDZ. 

XXVII. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

Zamawiający nie nakłada na Wykonawców wymogu oraz nie dopuszcza możliwości złożenia przez 

Wykonawców ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia takich katalogów do oferty.  

XXVIII. Ogłoszenia wyników przetargu.  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

mailto:biuro@strazwejherowo.pl
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a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  

i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,  

a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności, - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

informacja, o której mowa w pkt 1 lit. b), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody 

przedstawione przez wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.  

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a) na stronie internetowej.  

4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1, jeżeli ich ujawnienie 

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.  

XXIX. Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych i zasady dotyczące 

przetwarzania danych osobowych. 

 

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46ME (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:  

 Administratorem danych osobowych osób fizycznych pozyskanych w toku przetargu 

nieograniczonego na ,,Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulisławicach." Oznaczenie sprawy: ZP.OSP.1.2020  jest 

Prezes Zarządu Ochotniczej  Straży Pożarnej w Sulisławicach, ul. Sulisławicka 106; 

 62-800 Kalisz;  

 W Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulisławicach nie został wyznaczony Inspektor Ochrony 

Danych. 

 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu 

nieograniczonego na ,,Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulisławicach " Oznaczenie sprawy: ZP.OSP.1.2020 .  

 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);  

 Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
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publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy;  

 Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Prawo zamówień publicznych; W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

 Osoba, której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu posiada następujące 

prawa:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;  

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, 

której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy RODO;  

 Osobie, której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu nie przysługuje:  

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych  

 Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych W związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 Z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.53)), zwanego dalej „rozporządzeniem 

2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w 

dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia.;  

 W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiających może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego;  

 Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;  

 Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego;  
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 Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym 

rozpowszechnianiem;  

 Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, będą 

dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do 

przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności;  

 Zasada jawności, o której mowa w art. 96 ust. 3, ma zastosowanie do wszystkich danych 

osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, 

zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3–5, stosuje się odpowiednio;  

 Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie 

żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie 

przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, 

Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, 

chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;  

 Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, 

o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników.  

XXX. Zasady dotyczące udostępniania protokołu postępowania oraz jego załączników.  

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu stanowią: oferty, opinie 

biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 

Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego. Załączniki do 

protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 

postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  

2. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

3. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn 

technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia 

dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być 

one udostępnione.  

4. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników,  

w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za 

pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych 

ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

5. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych 

przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących 

badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż 

odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu 

przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu  
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i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji  

o unieważnieniu postępowania.  

6. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 

2016 r., poz. 1128 ze zm.).  

XXXI. Załączniki.  

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:  

1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1. 

2. Formularz ofertowy.  

3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. 

4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 

5. Oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej. 

6. Oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się  

o zamówienie publiczne. 

7. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych. 

8. Projekt umowy. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z KABINĄ  

6-OSOBOWĄ  

 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Wypełnia Wykonawca 

wpisując: parametry, 

rozwiązania techniczne 

dostarczanego pojazdu 

lub określenie 

spełnia/nie spełnia 

 

 

Uwagi 

I. Warunki ogólne   

1. Pojazd fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia i zabudowy zgodny z rokiem dostawy.   

2. Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów 
uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z 
późn. zm.). Pojazd posiadać powinien świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej 
na terenie Polski ważne na dzień dostawy pojazdu. 

  

3. Pojazd spełnia wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 
wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i 
wyposażeniem podanym poniżej. Podwozie pojazdu posiada świadectwo homologacji WE. 

  

4. Pojazd zabudowany i wyposażony spełnia następujące wymagania: 
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), 
- rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz 
Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji 
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Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. poz. 450) 

5. Pojazd spełnia przepisy Polskich Norm PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2.   

6. Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca 
na każdą z osi nie przekracza maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. 

  

7. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne typu Federal  PA-300 lub 
urządzenie równoważne  umożliwiające podawanie komunikatów słownych. 
Belka sygnalizacyjna LED niska bez napisu STRAŻ dostosowana do całej szerokości kabiny pojazdu lub rozwiązanie 
równoważne z modułami LED na całej długości belki, montowana na dachu kabiny pojazdu oraz dwie lampy 
sygnalizacyjne niebieskie z tyłu pojazdu na narożach zabudowy, widoczne zarówno z tyłu jak i z boku pojazdu z 
możliwością wyłączenia podczas jazdy w kolumnie. Na bokach pojazdu zamontowane po dwie lampy sygnalizacyjne 
niebieskie.  Cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu na trapie przedniej oraz 
po jednej na każdej owiewce przedniej bocznej. Wszystkie lampy ostrzegawcze przednie oraz głośnik zabezpieczone lub 
wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Całość sygnalizacji świetlnej wykonana w technologii 
LED. Z przodu kabiny na atrapie silnika zamontowana dalekosiężna listwa typu LEDBAR. Dodatkowy sygnał 
pneumatyczny typu Headley lub urządzenie równoważne, uruchamiany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz 
dowódcy. Nad przedziałem autopompy zamontowana pomarańczowa fala świetlna LED, skrajne moduły w kolorze 
niebieskim.  

  

8. Pojazd oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 
kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. 

  

II. Podwozie z kabiną   

1. Podwozie samochodu z silnikiem wysokoprężnym z turbodoładowaniem o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 300 
kW spełniającym wymogi normy EURO 6. Moment obrotowy min. 2000 Nm.  
Silnik i podwozie tego samego producenta. 

  

2. Wymiary maksymalne pojazdu nieprzekraczające: 
- długość 10000 mm 
- szerokość 2550 mm 
- wysokość 3300 mm 
Dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie podestów roboczych, przy czym otwarcie podestów 
sygnalizowane jest w kabinie kierowcy. Otwieranie/zamykanie podestów wspomagane siłownikami. Podesty 
zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem w przypadku awarii siłowników. 

  

3. Podwozie samochodu kategorii drugiej (uterenowiony). Napęd 6x6, skrzynia redukcyjna, możliwość blokady 
mechanizmów różnicowych osi przedniej, tylnej oraz międzyosiowego. Pojedyncze koła na osi przedniej, podwójne na osi 
tylnej. Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, wytrzymujące stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez 
uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. Rezerwa masy nie mniejsza niż 10%. 

  

4. Mechaniczna skrzynia biegów ze zautomatyzowanym systemem zmiany przełożeń, bez pedału sprzęgła. Skrzynia 
biegów wyposażona w chłodnicę oleju. 

  

5. Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewnia możliwość szybkiego wyjazdu od chwili uruchomienia silnika samochodu.   

6. Układ hamulcowy pojazdu z hamulcami bębnowymi wszystkich kół, wyposażony w system ABS. Hamulec postojowy   
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działający na koła wszystkich trzech osi. 

7. Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, wykonana w technologii 
zgrzewania, zapewniająca dostęp do silnika, 6-osobowa, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku 
jazdy). 
Kabina wyposażona w: 

• fabryczny układ klimatyzacji kabiny, 
• indywidualne oświetlenie nad siedzeniami kierowcy i dowódcy oraz ratowników, 
- mocowanie na aparaty powietrzne umożliwiające: 

- jednoczesne przewożenie aparatów z butlami różnego rodzaju, 

- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe 

odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu), 

- dodatkowe mocowanie dla aparatu oddechowego w oparciu fotela dowódcy 

- uchwyty do trzymania się podczas jazdy dla tylnego przedziału załogi, 

- dodatkowy schowek na sprzęt w skrzyni pod fotelami załogi, siedzisko dzielone na dwie części 
 - lusterka boczne zewnętrzne główne elektrycznie sterowane i ogrzewane zabezpieczone przed uszkodzeniem osłonami z 
materiałów nierdzewnych.  

- lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony ogrzewane elektrycznie, 

- lusterko rampowe dojazdowe, przednie ogrzewane elektrycznie, 

- szyby boczne z przodu i z tyłu opuszczane i podnoszone elektrycznie, 

- zewnętrza osłona przeciwsłoneczna z przodu kabiny, 

- reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków, 

- główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek, 

- sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów, 

- sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego, 
• fabryczny radioodtwarzacz MP3 + AUX  wraz z instalacją głośnikową 
• niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, 
• kolorowy monitor kamery cofania w zasięgu wzroku kierowcy  
- szafka kabinowa wykonana z tworzyw sztucznych  z układem półek dostosowanym do wymagań zamawiającego z 

wyznaczonym miejscem na torbę PSP R1.   Półka wyposażona dodatkowo w gniazdo zapalniczki 12V oraz podwójne 
gniazdo ładowania USB oraz gniazdo 230V  (np. do podpięcia czajnika bezprzewodowego). Pod dolną krawędzią 
półki zamontowana listwa led w kolorze białym neutralnym.  

- na tylnej ścianie nad aparatami oddechowymi zamontowana rynienka np. na maski oddechowe 
- pomiędzy fotelem kierowcy i dowódcy zamontowana zamykana skrzynka na dokumenty. 
- pod dachem w środkowej części kabiny uchwyty do zamocowania deski ortopedycznej.  
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- wyprowadzona instalacja do zamontowania 5 sztuk radiotelefonów przenośnych oraz  4 sztuk latarek LED.  
- 2 uchwyty na hełmy dla kierowcy oraz dowódcy na środkowym podeście.    
- na kabinie pomiędzy drzwiami zamontowane dodatkowe oświetlenia pola pracy.  

8. Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: 
- siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, 
- wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, 
- fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, dodatkowo zawieszony pneumatycznie. 

  

9. Instalacja elektryczna 24V, z biegunem ujemnym na masie, i dwuprzewodowa w zabudowie kompozytowej, 
- moc alternatora min. 100A i pojemność akumulatorów min. 180 Ah zapewniające pełne zapotrzebowanie na energię 

elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. 
- przetwornica napięcia 24V / 12V, 

  

10. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu,   

11. Pojazd wyposażony w gniazdo ładowania akumulatorów, zamontowane na kabinie, po lewej stronie (w kabinie kierowcy 
sygnalizacje świetlna i dźwiękowa podłączenia do zewnętrznego źródła). Gniazdo z wtyczką do ładowania akumulatorów 
oraz uzupełniania powietrza ze źródła zewnętrznego, umieszczone po lewej stronie, system samowypinający w trakcie 
rozruchu silnika (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy).  

  

12. W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny tryb analogowo-cyfrowy o parametrach min.: częstotliwość VHF 
136-174 MHz, moc 5÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, w kabinie zamontowany również podest do ładowania 
przenośnych radiostacji i latarek. W przedziale autopompy zainstalowany dodatkowy głośnik z mikrofonem 
współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. 

  

13. Pojazd wyposażony w sygnalizacje świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego, 
jako sygnalizacja świetlna służy światło cofania. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Dodatkowo pojazd wyposażony w 
lampy biegu wstecznego, doświetlające teren z boków pojazdu podczas cofania – miejsce montażu do ustalenia na 
etapie realizacji zamówienia. Dodatkowo zamontowana kamera cofania umożliwiającą obserwację widoku za 
samochodem zarówno w dzień jak i w nocy. Kamera powinna być załączana automatycznie przy wstecznym biegu oraz 
mieć możliwość włączenia ręcznego oddzielnym przełącznikiem znajdującym się w zasięgu pola pracy kierowcy. Obraz z 
kamery cofania musi być wyświetlany na wyświetlaczu minimum 7'' 

  

14. W kabinie kierowcy znajdują się następujące urządzenia kontrolne pracy autopompy: 
- wskaźnik niskiego ciśnienia, 
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku 
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, 

  

15. Kolor: 
- elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare (fabryczny kolor elementów podwozia), 
- błotniki przednie, tylne i zderzaki – białe RAL 9010, 
- kabina, zabudowa – RAL 3000, 
- żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium. 

Podwozie zabezpieczone przed korozją. 

  

16. Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 105 km/h.   
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17. Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika 
samochodu, równocześnie zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie hamulców. 

  

18. Wylot spalin nie jest skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, umieszczony z lewej strony 
pojazdu, pomiędzy osiami. Wylot spalin skierowany w dół.  

  

19. Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temp. od -25°C do +50°C.   

20. Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. 
Pojemność zbiornika paliwa (min. 200 litrów) zapewniająca przejazd min. 300 km lub 4 godz. ciągłej pracy autopompy. 

  

21. Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania 
dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju przez min. 4 godziny. 

  

22. Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie w każdych warunkach atmosferycznych, 
jak również w warunkach terenowych. 
Ogumienie pneumatyczne o nośności dopasowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości 
pojazdu. Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla zakładanych warunków eksploatacyjnych trwale oznaczone nad 
kołami. Pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności montażu w pojeździe na stałe. 

  

23. Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi. Zaczep służący do holowania 
przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 10 t. Zaczep posiadający homologację lub certyfikat dopuszczenia. 
Pojazd wyposażony dodatkowo w zaczep kulowy. Ponadto pojazd wyposażony w szekle z przodu i z tyłu, umożliwiające 
odholowanie pojazdu. 

  

24. Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.   

III. Zabudowa pożarnicza   

1. Zabudowa wykonana w całości w technologii kompozytowej jako konstrukcja samonośna o nieograniczonej odporności 
antykorozyjnej. Na każdym boku pojazdu po 3 skrytki sprzętowe. Podłoga skrytek ze stali nierdzewnej, bez progu, z 
możliwością łatwego odprowadzenia wody na zewnątrz. Pomiędzy kabiną a zabudową zintegrowana z zabudową 
owiewka maskująca (lub dodatkowa skrytka przelotowa). 

  

2. Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Krawędzie dachu zabezpieczone 
nadbudową zintegrowaną z zabudową, z zamontowanymi lampami roboczymi. 

  

3. Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt. Z 
tyłu pojazdu aluminiowa drabinka do wejścia na dach, rozkładana i nachylona pod kątem w stosunku do ściany tylnej 
zabudowy, co ma ułatwić bezpieczne wchodzenie na dach pojazdu. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. W pobliżu 
górnej części drabiny zamontowane uchwyt (y) ułatwiające wchodzenie. Na dachu umieszczone uchwyty do zamocowania 
drabiny typu ZS2100 oraz drabiny nasadkowej. 
Dodatkowo na dachu pojazdu zamontowane skrzynie na sprzęt, wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej. Skrzynia musi 
posiadać oświetlenie LED. 

  

4. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym 
wykonane z materiałów odpornych na korozję , wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do 
wszystkich zamków. W kabinie zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek. 
Dodatkowo w jednej ze skrytek zamontowany kącik czystości zawierający min. Zbiornik na wodę, dozownik na mydło, 
uchwyt na ręczniki papierowe oraz dozownik środka dezynfekującego oraz gniazdo sprężonego powietrza z 

  



          

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach, 62-800 Kalisz, ul. Sulisławicka 106 

 znak sprawy: ZP.OSP.1.2020 

 

str. 6 

szybkozłączką umożliwiającą podpięcie pistoletu. 
Dostarczone i zamocowane 2 kasetony wężowe ( jeden na węże 52 oraz jeden na węże 75) 

5. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie włączane w kabinie kierowcy lub automatycznie po 
otwarciu drzwi skrytki, oświetlenie wykonane w technologii LED. 

  

6. Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 
5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy. 

  

7. W skrytkach zamontowanie 3 szuflady wysuwane na sprzęt. Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokują się w 
pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z 
prowadnic) 

  

8. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze.   

9. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, są tak skonstruowane, aby 
umożliwiały ich obsługę w rękawicach. 

  

10. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.   

11. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.   

12. Zbiornik wody o pojemności min. 8 m3 (±5%) wykonany z materiałów kompozytowych. 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 i posiadać właz rewizyjny. 

  

13. Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Zbiornik musi być wyposażony w 
oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. 
W górnej części powinien znajdować się zamykany wlew do grawitacyjnego napełniania zbiornika z dachu pojazdu. 
Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe także z poziomu terenu. 

  

14. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi, posiadającym 
niezależne ogrzewanie i oświetlenie. 

  

15. Autopompa jednozakresowa o wydajności podawania min. 5000 l/min przy 8 barach i głębokości ssania 1,5 m.  
UWAGA!! Wpisać rodzaj materiału z którego wykonany jest korpus autopompy oraz jej maksymalną wydajność 

  

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

  

17. Samochód wyposażony w jedną niskociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża nie mniejszej niż 40 m na 
zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, z możliwością podawania prądu zwartego i 
rozproszonego. 

  

18. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło 
wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę umożliwiającą zwijanie. Na narożnikach zabudowy 
zamontowane osłony ze stali nierdzewnej zabezpieczające przed uszkodzeniem.  

  

19. Autopompa umożliwiająca podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. 2 nasad tłocznych 110, po 1 
z każdej strony oraz 4 nasad tłocznych 75, po 2 z każdej strony pojazdu, zlokalizowanych w tylnej części nadwozia, 
niskociśnieniowej linii szybkiego natarcia, działka wodno-pianowego na dachu, instalacji zraszaczowej oraz działka 
wodno-pianowego zamontowanego na przednim zderzaku 
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20. Autopompa umożliwia podawanie wody do zbiornika samochodu   

21. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: 
• z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, 
• z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s, 
W przedziale autopompy znajdują się następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: 
- manowakuometr, 
- manometr niskiego ciśnienia, 
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, 
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, 
- dodatkowo na bokach zabudowy w górnej części zamontowane ledowe wskaźniki poziomu wody oraz środka 
pianotwórczego.   
- miernik prędkości obrotowej wału pompy, 
- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, 
- awaryjny wyłącznik silnika pojazdu, 
- włącznik autopompy 
- licznik motogodzin pracy autopompy, 
- kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika. 

  

22. Zbiornik wody musi być wyposażony w min. 2 nasady 75 oraz 1 nasadę 110 z zaworami zabezpieczone przed 
przedostaniem się zanieczyszczeń i zawór służący do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć 
konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed 
przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. 

  

23. Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania 
środków pianotwórczych i modyfikatorów. Nasady tłoczne i ssawne powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem. 

  

24. Autopompa wraz z układem wodno-pianowym wyposażona w automatyczny dozownik środka pianotwórczego 
umożliwiający uzyskanie stężeń min. 3 i 6%, dostosowany do wydajności autopompy. Autopompa wyposażona w system 
sterowania umożliwiający regulacje automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. 

  

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

  

26. Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów 
(nie wliczając w to zaworów odwadniających linie tłoczne). 

  

27. Przedział autopompy musi być wyposażony w autonomiczny system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika, 
skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do „- 25ºC”. Dodatkowo autopompa 
wyposażona w wewnętrzne kanały grzewcze, umożliwiające ogrzewanie z układu chłodzenia silnika pojazdu, z 
możliwością wyłączenia w okresie letnim (zabezpieczenie przez rozmrożeniem) oraz zapewniającym dogrzanie autopompy 
do właściwej temperatury pracy jeszcze w trakcie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji gaśniczej, przed jej rozpoczęciem 
(wydłużenie żywotności autopompy). 

  

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

29. Pojazd wyposażony w działko wodno- pianowe klasy min. DWP32 o regulowanej wydajności, podnoszone hydraulicznie 
na czas pracy. Działko wysuwane do pozycji roboczej, tak aby w pozycji transportowej nie zwiększało maksymalnej 
wysokości pojazdu. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej od kąta 
ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 75°. Z pozycji obsługującego działko musi istnieć możliwość 
sterowania zaworem działka oraz regulacją obrotów autopompy. 

  

30. Samochód wyposażony w sterowany za pomocą pilota przewodowego pneumatyczny maszt oświetleniowy o łącznej 
wielkości strumienia świetlnego min. 30.000 lm. Dwie najaśnice LED. Maszt zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu 
napięciem 24V. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów 
ustawionych poziomo nie mniejsza niż 5 m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. 
Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno 
nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z 
ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt co najmniej 180º w obie strony. 
Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska 
obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu. 

  

31. Pojazd wyposażony w min. 6 zraszaczy o wydajności w przedziale 50÷100 dm3/ minutę przy ciśnieniu 8 bar, zasilanych 
autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, kolejne cztery po bokach pojazdu. Zraszacze powinny 
być tak ustawione, aby pole zraszania obejmowało pas przed kabiną o szerokości min. 6m oraz pasy po bokach pojazdu 
na całej jego długości. Ponadto instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające, uruchamiane z kabiny 
kierowcy. 
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32. Pojazd wyposażony w działko wodno-pianowe na przednim pasie zderzaka. 
Działko przystosowane do montażu na zderzaku samochodu,  
Media: woda, piana, 
Montaż (wlot działka):działko posiada gwint wewnętrzny 2” NPT, 
Wymiary (H x S x L):330-350mm, 290-310mm x 220-250 mm, 
Waga: max 11,0 kg, 
Maksymalne ciśn. rob.: od 1,2 do 1,6 Mpa, 
Maksymalny przepływ:1140 l/min przy ciśnieniu zasilania 0,7MPa, 
Przepływ: regulowany, 
Zakres regulacji:475 –660 –950 -1140 l/min,(dla 0,7MPa)lub 115 –230 –360 -475l/min,(dla 0,7 MPa) 
Zakres ruchu w poziomie: max. 3200, 
Zakres ruchu w pionie: max. 1350(-45o/ + 90o) 
Sterowanie: elektryczne 24 V, protokół CAN,IP 67 
Sterowanie awaryjne: manualne, wszystkimi funkcjami działka, 
Strumień: zwarty i rozproszony regulowany elektrycznie, 
Sterowanie: elektryczne za pomocą joysticka proporcjonalnego z kabiny oraz opcjonalnie z joysticka bezprzewodowego 
Sterowanie bezprzewodowe 
Zasilanie pianą: dysza pianowa 
możliwość awaryjnego sterowania ręcznego 
Gwarancja: 5 lat 
Możliwość załączenia działka przedniego w czasie jazdy ( możliwość gaszenia ściernisk) 
Możliwość używania dwóch działek jednocześnie (gaszenie dużych pożarów) 
Dodatkowo w okolicach działka zderzakowego zamontowana kamera do obserwacji położenia działka. Monitor kamery 
zamontowany przy sterowaniu działkiem.  

  

33. Przewidziane miejsce i uchwyty do montażu wyposażenia dostarczonego przez Zamawiającego. Drobny sprzęt 
umieszczony w skrzynkach. 

  

34. Pojazd dostarczony z wyposażeniem podwozia, w skład którego powinny wchodzić co najmniej: 2 kliny pod koła, zestaw 
narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, 
apteczka, gaśnica proszkowa 2 kg. 

  

 

 

W przypadku pominięcia w kolumnie nr 3 określenia, że oferowany pojazd spełnia wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyjmuje, że 

oferowany pojazd spełnia te wymagania w brakującym zakresie. 

 



          

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach, 62-800 Kalisz, ul. Sulisławicka 106 

 znak sprawy: ZP.OSP.1.2020 
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Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on 

pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. 

Informujemy, że opis przedmiotu zamówienia wskazuje min. wymagania dla ciężkiego samochodu pożarniczego. W zakresie wskazanych rozwiązań 

technicznych dopuszcza się rozwiązania równoważne pod względem użytkowym i funkcjonalnym. Ewentualne nazwy urządzeń lub wyrobów należy traktować 

jako typ przykładowy, dopuszcza się rozwiązania równoważne pod względem użytkowym i funkcjonalnym do podanych przez Zamawiającego. Obowiązek 

udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy. 

W celu optymalnego rozmieszczenia i zamontowania sprzętu przez wykonawcę Zamawiający wymaga uzgodnienia rozłożenia sprzętu w procesie zabudowy 

pojazdu. 

 

 

 

 

 

…...................................................................... 

                       Pieczęć Wykonawcy oraz podpis wraz z pieczęcią 

                        osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 



Załącznik Nr 2  
 

 
(pieczęć firmy) miejscowość, data  ........................................................  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

            Dane Wykonawcy 

Oznaczenie firmy:  ...................................................................................  

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

Siedziba i adres:  ...................................................................................  

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

Adres poczty elektronicznej:  ...................................................................................  

Strona internetowa:  ...................................................................................  

Numer telefonu:  ...................................................................................  

Numer faksu:  ...................................................................................  

Numer REGON:  ...................................................................................  

Numer NIP:  ...................................................................................  

Numer rachunku bankowego: 

………………………………..…………………………………………………………………… 

Nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium** 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Dane dotyczące Zamawiającego: 
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach, ul. Sulisławicka 106 62-800 Kalisz 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Zakup ciężkiego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulisławicach” (Nr sprawy: 
ZP.OSP.1.2020). 
 
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
na następujących warunkach: 

 

Cena netto: ………………………………...zł  

VAT (23%): ………………………………...zł 

Cena całkowita brutto: …………………....zł 

Cena całkowita brutto słownie: 

................................................................................................................................................................zł 

Wartości i parametry techniczne będące przedmiotem kryteriów oceny ofert: 

L.p. 
Oznaczenie wartości/parametru będącego 

przedmiotem kryterium oceny ofert 
Propozycja Wykonawcy 

1 
Okres gwarancji (wymagane co najmniej 24 

miesiące, punktowane pow. 24 miesięcy) [OG] 
…………………….miesięcy 

2 
Zastosowanie autopompy wodnej o 

zwiększonej wytrzymałości  

Rodzaj materiału użytego do produkcji 
autopompy: 

………………………………………….. 

 

3.  Maksymalna wysokość pojazdu (mm)  

4. 
Maksymalna wydajność autopompy 

(dm3/min) 
 

 *niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 



 

 

Pozostałe wartości i parametry dotyczące oferowanego samochodu: 

 

L.p. Oznaczenie wartości/parametru Propozycja Wykonawcy 

1 

 

Rok produkcji (wymagany 2020 r.)  

 

…………………….r.  

2 

 

Moc silnika (min. 300 kW)  

 

……………………kW 

 

Oświadczam, że : 

Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia ……………………… (wg Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia termin wykonania 15.12.2020 r.). 

Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za 
wykonanie zobowiązań umowy:...................................................... tel. kontaktowy……………….., 
faks……………. 

zakres odpowiedzialności…………………………………………………………………………………… 

..........................................................tel. kontaktowy……………………., faks: ..........................  

zakres odpowiedzialności.........................................................................................   

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez 
dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest: 

stanowisko:  ..........................................................  

imię i nazwisko:  ..........................................................  

tel.: 0 (**)  .................................................  

fax:  0 (**)  .................................................  

uwagi:  ..........................................................  

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  

i akceptujemy wszystkie wymogi w niej zawarte, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 
uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że treść składanej przez Nas oferty jest zgodna z prawdą. 
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
4. Oświadczamy, że załączone do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania 

stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez 
zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu  
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na wykonanie zamówienia w terminie wskazanym  
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przypadku, nie wskazania przez Nas  
w ofercie terminów wykonania zamówienia.  

6. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przyjęcie przez Zamawiającego na potrzeby oceny ofert 
minimalnych wielkości  będących przedmiotem kryteriów oceny ofert w przypadku  niewskazania 
przez Nas w ofercie którejkolwiek z powyższych wielkości (dotyczy okresu gwarancji). 

7. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przyjęcie przez Zamawiającego na potrzeby oceny ofert 
zautomatyzowanej skrzyni biegów w przypadku niewskazania przez Nas w ofercie rodzaju 
oferowanej skrzyni biegów. 

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 



będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku: (wypełnić, 
jeżeli dotyczy) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Zastrzeżenie Wykonawcy 
 
Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być 
udostępnione innym uczestnikom postępowania: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Inne informacje Wykonawcy:  ............................................................................................     

Do oferty załączamy w formie elektronicznej: 

1. Specyfikację techniczną oferowanego samochodu przygotowaną w oparciu o Załącznik nr 1 do 
SIWZ i zgodnie z zawartymi tam poleceniami; 

2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. 
 

 
Zamawiający zaleca złożenie razem z ofertą przed upływem terminu składania ofert wszystkich 
dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania wymaganych przez Zamawiającego. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

……………………………………………… 

Oznaczenie Wykonawcy albo imię i nazwisko                                                    
osoby uprawnionej lub współuprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

……………………………………….………………. 

Podpis i pieczęć Wykonawcy albo osoby uprawnionej 

lub współuprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

……………………………………………… 

 Imię i nazwisko osoby współuprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

……………………………………….………………. 

Podpis i pieczęć osoby współuprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy 

* niepotrzebne skreślić 

** wypełnić, gdy numer rachunku do zwrotu wadium jest inny niż numer podstawowego rachunku Wykonawcy 
 



Załącznik Nr 3 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w 
części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony 
jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia

1
. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia

2
 w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer 134 , data 14/07/2020 , strona  ,  
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2020 S 134-328867, 
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia: 
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, 
proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o 
udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W 
przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego
3
 Odpowiedź:  

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach 
ul. Sulisławicka 106 
62-800 Kalisz  

Nazwa:  „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – 
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Sulisławicach  

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: Dostawa 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia
4
: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężkiego 

samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w 
Sulisławicach. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
(jeżeli dotyczy)

5
: 

ZP.OSP.1.2020 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

                                                 
1
 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 

elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu 
europejskiemu dokumentowi zamówienia. 

2
 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 

ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie 
do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 

3
 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 

podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 

 
4
 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 

5
 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 



Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] Proszę wpisać firmę (nazwę) Wykonawcy 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] Jeżeli Wykonawca nie posiada numeru VAT, 
wpisuje numer REGON lub NIP. 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] Proszę wpisać adres pocztowy 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów
6
: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] Proszę wpisać dane wskazane w kolumnie 
obok 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

7
? 

[] Tak [] Nie Proszę zaznaczyć właściwe 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone

8
: czy wykonawca jest zakładem 

pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”

9
 lub czy będzie realizował 

zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie    Ta informacja nie ma zastosowania  
w toczącym się postępowaniu  
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Ta informacja nie ma zastosowania  
w toczącym się postępowaniu 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 

Ta informacja nie ma zastosowania  
w toczącym się postępowaniu 

                                                 
6
 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 

7
 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

8
 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 

9
 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 

defaworyzowanych. 



fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 
niniejszej części, uzupełnić część V (w 
stosownych przypadkach) oraz w każdym 
przypadku wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie

10
: 

d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami

11
? 

[] Tak [] Nie Proszę zaznaczyć właściwe 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

Proszę wpisać dane wskazane w kolumnie obok 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 

[   ] Ta informacja nie ma zastosowania  
w toczącym się postępowaniu 

                                                 
10

 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
11

 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 



wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby 
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……],Proszę w poszczególnych wierszach 
wpisać dane wskazane w kolumnie obok 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 
określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie  Proszę zaznaczyć właściwe 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej 
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb 
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności 
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane 
– tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla 
każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V

12
. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie Proszę zaznaczyć właściwe i 
uzupełnić zgodnie z poniższym poleceniem 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:  
[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego 
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane 
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

                                                 
12

 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 



1. udział w organizacji przestępczej
13

; 

korupcja
14

; 

nadużycie finansowe
15

; 

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną
16

 

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
17

 

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi
18

. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 
za przestępstwo na podstawie przepisów 
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 
jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie  Proszę zaznaczyć właściwe i 
ewentualnie wypełnić wiersze poniżej. Brak jest 
możliwości pozyskania przez Zamawiającego 
stosownej dokumentacji w formie elektronicznej. 
Należy przedłożyć Zaświadczenie z KRK na 
odpowiednim etapie postępowania. 
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]

19
 

Jeżeli tak, proszę podać
20

: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 
skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]

 
 

 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-
y), którego(-ych) to dotyczy. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]

21
 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia

22
 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki
23

: [……] 
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 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 

14
 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 

urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 
54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej 
(podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. 

15
 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 

27.11.1995, s. 48). 
16

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu 
(Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, 
pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 

17
 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. 

w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 
(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 

18
 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 

r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję 
ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 

19
 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

20
 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

21
 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

22
 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 

23
 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 

powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  



B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne 
niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie  Proszę zaznaczyć właściwe i 
ewentualnie wypełnić wiersze poniżej. 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

Podatki 
Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

[] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 
c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji):

 24 

[……][……][……] 
Brak jest możliwości pozyskania stosownej 
dokumentacji w formie elektronicznej. 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI
25

 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw 
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład 
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych 
postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 

[] Tak [] Nie  Proszę zaznaczyć właściwe i 
ewentualnie wypełnić wiersz poniżej. 

                                                 
24

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25

 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 



środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy

26
? 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych

27
; lub 

e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej

28
. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
Proszę zaznaczyć właściwe. Dotyczy 
fakultatywnej podstawy wykluczenia określonej  
w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp przewidzianej 
również w niniejszym postępowaniu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego

29
?  

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
Ta informacja nie ma zastosowania  
w toczącym się postępowaniu 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
Proszę zaznaczyć właściwe i ewentualnie 
wypełnić wiersz poniżej. 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

                                                 
26

 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 

27
 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 

28
 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało 

się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy 
są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 

29
 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 



Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów

30
 spowodowanym jego udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
Ta informacja nie ma zastosowania  
w toczącym się postępowaniu 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 
inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
Proszę zaznaczyć właściwe i ewentualnie 
wypełnić. 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 
sprawie koncesji została rozwiązana przed 
czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 
w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
Ta informacja nie ma zastosowania  
w toczącym się postępowaniu 
 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
 
Proszę zaznaczyć właściwe. 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 
o charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
Proszę zaznaczyć właściwe i ewentualnie 
wypełnić wiersz poniżej. Brak jest możliwości 
pozyskania przez Zamawiającego stosownej 
dokumentacji w formie elektronicznej. Należy 
przedłożyć Zaświadczenie z KRK na 
odpowiednim etapie postępowania. 
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 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 



(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]
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W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 
oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 

których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w 
części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim siedziby wykonawcy

32
: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] W przypadku wykonawców wpisanych do 
KRS proszę wpisać KRS. Można również wpisać 
- w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą – że Wykonawca 
ujawniony jest w CEIiDG.  
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 
Proszę wpisać powyższe dane. Można również 
wpisać dane dotyczące CEIiDG.   

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie   Ta informacja nie ma zastosowania  
w toczącym się postępowaniu 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 
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 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
32

 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być 
zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 



B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący

33
 (): 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
Ta informacja nie ma zastosowania  
w toczącym się postępowaniu 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący

34
: 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
Ta informacja nie ma zastosowania  
w toczącym się postępowaniu 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 
cały wymagany okres, proszę podać datę 
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 
Ta informacja nie ma zastosowania  
w toczącym się postępowaniu 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych
35

 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia wykonawca 
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 
do Y

36
 – oraz wartość): 

[……], [……]
37

 
 
Ta informacja nie ma zastosowania  
w toczącym się postępowaniu 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
Proszę uzupełnić zgodnie z wymogami 
postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ  
i ogłoszeniu o zamówieniu w odniesieniu do 
ubezpieczenia OC. 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych, 
które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
wykonawca oświadcza, że 

[……] 
Proszę uzupełnić zgodnie z wymogami 
postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ  
i ogłoszeniu o zamówieniu w odniesieniu do 
posiadanej zdolności kredytowej i posiadanych 
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 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
34

 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35

 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36

 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 



Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

środków finansowych, 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia

38
 wykonawca wykonał 

następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia

39
 wykonawca zrealizował 

następujące główne dostawy określonego 
rodzaju lub wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych

40
: 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    

 
Proszę uzupełnić zgodnie z wymogami 
postawionymi przez Zamawiającego w SIWZ i 
ogłoszeniu o zamówieniu 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych

41
, w szczególności tych 

odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 
do następujących pracowników technicznych lub 
służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
Ta informacja nie ma zastosowania  
w toczącym się postępowaniu 
[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń 
technicznych oraz środków w celu 
zapewnienia jakości, a jego zaplecze 
naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 
Ta informacja nie ma zastosowania  
w toczącym się postępowaniu 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 
stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 
Ta informacja nie ma zastosowania  
w toczącym się postępowaniu 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 
do produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli

42
 swoich zdolności produkcyjnych lub 

 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
Ta informacja nie ma zastosowania  
w toczącym się postępowaniu 
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 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 

39
 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 

doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
40

 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i 
prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 

41
 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego 

wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne 
formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 

42
 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, 

właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 



zdolności technicznych, a w razie konieczności 
także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
Ta informacja nie ma zastosowania  
w toczącym się postępowaniu 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 
będzie mógł stosować następujące środki 
zarządzania środowiskowego: 

[……] 
Ta informacja nie ma zastosowania  
w toczącym się postępowaniu 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 
ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Ta informacja nie ma zastosowania  
w toczącym się postępowaniu 

9) Będzie dysponował następującymi 
narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi na potrzeby 
realizacji zamówienia: 

[……] 
Ta informacja nie ma zastosowania  
w toczącym się postępowaniu 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom

43
 następującą część 

(procentową) zamówienia: 

[……] 
Proszę uzupełnić, jeżeli Wykonawca w Części II 
lit. D zaznaczył „TAK” 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 
lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w 
stosownych przypadkach przedstawi wymagane 
świadectwa autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Ta informacja nie ma zastosowania  
w toczącym się postępowaniu 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o 
uznanych kompetencjach, potwierdzające 
zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub 
norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 
jakie inne środki dowodowe mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
Ta informacja nie ma zastosowania  
w toczącym się postępowaniu 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 
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 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na 
zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument 
zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 



D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
Ta informacja nie ma zastosowania  
w toczącym się postępowaniu 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego mogą 
zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
Ta informacja nie ma zastosowania  
w toczącym się postępowaniu 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

 

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do 
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi 
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które 
ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej

44
, proszę wskazać dla 

każdego z nich: 

[….] 
 
Ta informacja nie ma zastosowania  
w toczącym się postępowaniu 
 
[] Tak [] Nie

45
 

 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]

46
 

                                                 
44

 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 



Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 
wprowadzenia w błąd. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, 
w których: 
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 
dowolnym państwie członkowskim

47
, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.
48

, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już 
posiada odpowiednią dokumentację. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których 
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić 
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz podpis(-y):  

 

……………………………………………….. 

                                                 
47

 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę 
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  

48
 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 



Załącznik nr 4 
 
 
(pieczęć firmy) …………………, data  ..............................................................  

 
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ* 

 
 
Przedmiot zamówienia: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sulisławicach”. Oznaczenie sprawy: ZP.OSP.1.2020 

            Data:  ...................................................................................  

Nazwa Wykonawcy:  ...................................................................................  

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

Siedziba Wykonawcy:  ...................................................................................  

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

Oświadczam, że na dzień składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  
„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Sulisławicach”. Oznaczenie sprawy: ZP.OSP.1.2020 

 nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.)**; 

 nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) wraz z żadnym innym Wykonawcą, 
który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) wraz z następującymi 
wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

Niniejszym załączamy następujące dokumenty i informacje potwierdzające, że powiązana z innym 
Wykonawcą/innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

 

 

……………………………………………… 

Oznaczenie Wykonawcy albo imię i nazwisko                                                    
osoby uprawnionej lub współuprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

 

……………………………………….………………. 

Podpis i pieczęć Wykonawcy albo osoby uprawnionej 

lub współuprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

……………………………………………… 

 Imię i nazwisko osoby współuprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy 

 

 

……………………………………….………………. 

Podpis i pieczęć osoby współuprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy 

* Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego 
informacji, o których mowa w art. 86  ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie składa każdy Wykonawca 
** Wypełnić wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej. 
Oświadczenie można złożyć razem z ofertą przed upływem terminu składania ofert. 
 

  



Załącznik nr 5 
Wykonawca: 

……………………………………… 
 
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………… 
 
…………………………..………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

Oświadczenie Wykonawcy  

DOTYCZĄCE BRAKU WYDANIA PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU  

LUB OSTATECZNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup ciężkiego samochodu 

ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Sulisławicach”. Oznaczenie sprawy: ZP.OSP.1.2020 prowadzonego przez OSP w Sulisławicach, 

oświadczam, że: 

 

1. nie wydano wobec …………………………………………………………………..(oznaczenie Wykonawcy) 

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu w uiszczaniu 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne* 

2. wydano wobec ………………………………………………………………………..(oznaczenie Wykonawcy) 

prawomocny wyrok sądu* lub ostateczną decyzję administracyjną* o zaleganiu w uiszczaniu 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne* 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

(wpisać sygnaturę wyroku/nr decyzji administracyjnej, datę wydania, czego dotyczy) 

W przypadku zaznaczenia pkt. 2 należy dołączyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

 

……………………………………………… 

Oznaczenie Wykonawcy albo imię i nazwisko                                                    
osoby uprawnionej lub współuprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

……………………………………….………………. 

Podpis i pieczęć Wykonawcy albo osoby uprawnionej 

lub współuprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

……………………………………………… 

 Imię i nazwisko osoby współuprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy 

 

……………………………………….………………. 

Podpis i pieczęć osoby współuprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy 

*niepotrzebne skreślić 

  



 

Załącznik nr 6 

Wykonawca: 

………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

…………………………..………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy  

DOTYCZĄCE BRAKU ORZECZENIA TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup ciężkiego samochodu 

ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulisławicach”. Oznaczenie 

sprawy: ZP.OSP.1.2020 prowadzonego przez OSP w Sulisławicach, oświadczam, że: 

 

1. nie wydano wobec ……………………………………………………………………………………(oznaczenie Wykonawcy) 

orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne* 

2. wydano wobec ……………………………………………………………………………………(oznaczenie Wykonawcy) 

orzeczenie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne * 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

(wpisać sygnaturę wyroku/nr decyzji administracyjnej, datę wydania, czego dotyczy) 

 

 

 

……………………………………………… 

Oznaczenie Wykonawcy albo imię i nazwisko                                                    
osoby uprawnionej lub współuprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

 

……………………………………….………………. 

Podpis i pieczęć Wykonawcy albo osoby uprawnionej 

lub współuprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

……………………………………………… 

 Imię i nazwisko osoby współuprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy 

 

……………………………………….………………. 

Podpis i pieczęć osoby współuprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy 

 



Załącznik nr 7 
 

 
 
 
Wykonawca: 

………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
 

OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z OPŁACANIEM 

PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup ciężkiego samochodu 

ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Sulisławicach”. Oznaczenie sprawy: ZP.OSP.1.2020 prowadzonego przez OSP w Sulisławicach, 

oświadczam, że: 

 

Oświadczam, że NIE ZALEGAM z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa ustawie  

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016 r. poz. 716 ze zm.).  

 

 

 

 

……………………………………………… 

Oznaczenie Wykonawcy albo imię i nazwisko                                                    
osoby uprawnionej lub współuprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

 

……………………………………….………………. 

Podpis i pieczęć Wykonawcy albo osoby uprawnionej 

lub współuprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

……………………………………………… 

 Imię i nazwisko osoby współuprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

……………………………………….………………. 

Podpis i pieczęć osoby współuprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 
 

 
 
 



Załącznik nr 8 
 

PROJEKT UMOWY DOSTAWY NR ………….. W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO 

DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SULISŁAWICACH 

 
 
zawarta w ……………… w dniu ………………. r. pomiędzy:  
 
Ochotniczą Strażą Pożarną w Sulisławicach, 
  
ul. Sulisławicka 106; 62-800 Kalisz  
NIP: 6181904753, REGON: 250987975,  
reprezentowaną przez:  

1. Ireneusza Lewandowskiego – Prezesa Zarządu OSP w Sulisławicach 

2. Hannę Król – Skarbnika OSP w Sulisławicach ,  

 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym z jednej strony,  
 
a  
 
........................................................z siedzibą.......................................... wpisaną do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającą NIP……………, oraz REGON 
………..……………/ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w …………….-………....Wydział Gospodarczy pod nr……..posiadającą NIP……………,oraz 
REGON……………………………………, kapitał zakładowy………………….., reprezentowaną 
przez …………………………….…………………………………………,  
 
zwaną/ym w dalszej części umowy Wykonawcą, z drugiej strony 
 

 
§ 1  

 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup 
ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Sulisławicach. Oznaczenie sprawy: ZP.OSP.1.2020. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) 1 sztuki 
ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Sulisławicach. 

3. W ramach dostawy, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność 
samochodu określonego w ust. 2 i na podstawie ust. 5 oraz wydać go Zamawiającemu 
w swojej siedzibie, z zachowaniem postanowień niniejszej umowy oraz jej załączników. 
Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o samochodzie, należy przez to rozumieć samochód 
z wyposażeniem, którego zakres oraz minimalne parametry zostały określony w SIWZ, w tym 
w szczególności w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz o parametrach i właściwościach 
określonych w ofercie Wykonawcy. 

4. Wykonawca wyda Zamawiającemu przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa i płynów 
eksploatacyjnych. Dotyczy to zarówno samochodu, elementów jego wyposażenia oraz 
sprzętu stanowiącego wyposażenie samochodu dostarczanego przez Wykonawcę.   

5. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Załącznik nr 1 do umowy, a ponadto – 
w stosownym zakresie - postanowienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
oraz pozostałe postanowienia oferty Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej 
umowy. 

6. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem 
wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 



1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.) wraz z aktami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

7. Wykonawca wykona mocowania do montażu sprzętu i wyposażenia pojazdu stanowiącego 
własność Zamawiającego. Szczegóły dotyczące wykonania mocowań zostaną ustalone na 
etapie realizacji zamówienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

8. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o Producencie, należy przez to rozumieć podmiot 
prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu przedmiotu umowy albo każdy inny 
podmiot, która występuje jako wytwórca, umieszczając na przedmiocie umowy bądź do niego 
dołączając swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie. 

 
§ 2 

 
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w kwocie              
…………..…….zł netto (słownie ……………………………………..) + VAT w wysokości 23 %, 
tj. …………………..(słownie……..…………………….), razem brutto …………………………zł 
(słownie…………………………………….)  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone Wykonawcy przelewem 
bankowym na podstawie faktury wystawionej po odbiorze faktycznym przedmiotu umowy, 
potwierdzonym protokołem odbioru faktycznego podpisanym bez zastrzeżeń oraz po 
przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 6 ust. 2. 

3. Termin płatności wynosi 30 dni licząc od dnia następującego po dniu otrzymania faktury. 
Dniem płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 3 
 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW 
 

Strony ustanawiają osoby upoważnione do kontaktów i nadzoru nad realizacją przedmiotu 
umowy:  

 
a) z ramienia Zamawiającego  

           

…………………………….., tel. …………………………….. 
 

Adres e-mail: ……………………………………………….. 
 

b) z ramienia Wykonawcy:  
    
  …………………………….., tel. …………………………….. 
 

Adres e-mail: ………………………………………………... 
 

§ 4 
 

TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pojazdu będącego przedmiotem umowy  

w sposób określony w umowie oraz do jego wydania Zamawiającemu w sposób opisany w § 5 
umowy, a ponadto do przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy 
w terminie do dnia ………………….. r. 

2. Termin określony w ust. 1 uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zostanie 
przeprowadzony i ukończony odbiór faktyczny (ostateczny) przedmiotu umowy potwierdzony 
podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru oraz zostanie przeprowadzone szkolenie, 
o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy. Informację o przeprowadzonym szkoleniu należy zawrzeć 
w protokole odbioru faktycznego.   

 
 

§ 5 



 
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Odbiór przedmiotu umowy będzie odbywał się w dwóch etapach: 

- Etap I – odbiór techniczno – jakościowy w siedzibie Wykonawcy przed dokonaniem 
odbioru faktycznego; 

- Etap II – odbiór faktyczny (ostateczny) w siedzibie Zamawiającego. 

2. Odbioru techniczno – jakościowego samochodu dokona komisja składająca się z min. 
3 przedstawicieli Zamawiającego w obecności co najmniej jednego przedstawiciela 
Wykonawcy w terminie ustalonym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
W trakcie odbioru techniczno – jakościowego komisja Zamawiającego dokona szczegółowych 
czynności dotyczących  sprawdzenia zgodności pojazdu, jego wyposażenia i rozmieszczenia 
z umową, w tym jej załącznikami, a ponadto ważności i kompletności dokumentów 
wymienionych w § 6 ust. 1. W trakcie odbioru techniczno – jakościowego Wykonawca dokona 
uruchomienia samochodu oraz sprzętu stanowiącego jego wyposażenie. Potwierdzeniem 
dokonanego odbioru techniczno – jakościowego jest protokół odbioru techniczno – 
jakościowego podpisany bez zastrzeżeń przez członków komisji dokonującej odbioru oraz 
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy uczestniczącego (uczestniczących) w odbiorze 
techniczno – jakościowym, sporządzony w dwóch egzemplarzach, każdy na prawach 
oryginału, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron umowy. Wykonawca zawiadomi 
pisemnie Zamawiającego, z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem o gotowości 
przeprowadzenia odbioru techniczno – jakościowego. Zamawiający dopuszcza przesłanie 
zawiadomienia w formie faksu pod nr 58 677 61 13 lub adres poczty elektronicznej: 
osp_sulislawice@interia.eu. Zgłoszenie przez Wykonawcę dokonania odbioru techniczno – 
jakościowego powinno zostać dokonane w terminie umożliwiającym przeprowadzenie odbioru 
faktycznego w granicach terminów określonych w § 4 ust. 1 oraz uwzględnienie przez 
Wykonawcę zastrzeżeń Zamawiającego jakie wynikły w związku z odbiorem techniczno – 
jakościowym.  

3. Odbiór faktyczny przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiajacego po 
pozytywnym dokonaniu odbioru techniczno – jakościowego. Odbioru faktycznego dokona 
komisja składająca się z min. 3 przedstawicieli Zamawiającego w obecności co najmniej 
jednego przedstawiciela Wykonawcy, w terminie ustalonym przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. W trakcie odbioru faktycznego nastąpi sprawdzenie 
kompletności dokumentacji technicznej wymienionej w § 6 ust. 1 oraz faktyczne wydanie 
przedmiotu umowy Zamawiającemu. Potwierdzeniem odbioru faktycznego przedmiotu 
umowy jest protokół odbioru faktycznego podpisany bez zastrzeżeń przez członków komisji 
określonej w niniejszym ustępie oraz przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
uczestniczącego (uczestniczących) w odbiorze faktycznym i sporządzony w dwóch 
egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron 
umowy. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, z co najmniej 7-dniowym 
wyprzedzeniem o gotowości wydania i przeprowadzenia odbioru faktycznego przedmiotu 
umowy. Zamawiający dopuszcza przesłanie zawiadomienia w formie faksu pod nr 58 677 61 
13 lub adres poczty elektronicznej: osp_sulislawice@interia.eu.  

4. Dopuszcza się sytuację połączenia I etapu techniczno – jakościowego z II etapem odbioru 
faktycznego w trakcie jednej wizyty u Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w siedzibie Wykonawcy albo Producenta 
samochodu lub jego wyposażenia inspekcji produkcyjnej, w celu kontroli postępu wykonania 
umowy oraz ustalenia z Wykonawcą szczegółowych warunków dotyczących produkcji 
samochodu, jak również montażu elementów jego wyposażenia, w granicach określonych 
w umowie, Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie Wykonawcy. Inspekcja 
produkcyjna zostanie dokonana przez komisję składającą się z min. 2 przedstawicieli 
Zamawiającego w obecności co najmniej jednego przedstawiciela Wykonawcy w terminie 
ustalonym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Potwierdzeniem dokonania 
inspekcji produkcyjnej jest protokół dokonania inspekcji produkcyjnej podpisany przez 
członków komisji dokonującej inspekcji oraz przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
uczestniczącego (uczestniczących) w tej inspekcji i sporządzony w dwóch egzemplarzach, 
każdy na prawach oryginału, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron umowy. 

 

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru techniczno – jakościowego lub faktycznego wad 
przedmiotu umowy albo w razie stwierdzenia braku kompletności dokumentacji, o której 
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mowa w § 6  ust. 1 umowy, Zamawiający odmówi dokonania odpowiednio odbioru techniczno 
– jakościowego lub faktycznego, a Wykonawca dokona usunięcia wad lub wymiany 
przedmiotu umowy na zgodny z opisem przedmiotu umowy zawartym w umowie, SIWZ, 
ofercie Wykonawcy lub uzupełnienia brakującej dokumentacji w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. W wypadku takim zostanie sporządzony protokół stwierdzający zaistniałe 
wady. W protokole zostanie zawarta informacja o terminie, w którym Wykonawca dokona 
usunięcia wad przedmiotu umowy lub dokumentacji albo wymiany przedmiotu umowy, jego 
poszczególnych elementów lub dokumentacji na wolne od wad. Protokół sporządza się 
w dwóch egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze Stron 
umowy. Protokół podpisują członkowie komisji dokonującej odbioru techniczno – 
jakościowego lub faktycznego oraz przedstawiciel (przedstawiciele) Wykonawcy biorący 
udział w odbiorze techniczno – jakościowym lub faktycznym. 

7. Wszelkie koszty związane z inspekcją produkcyjną, odbiorem techniczno – jakościowym oraz 
odbiorem faktycznym pokrywa Wykonawca. Do kosztów tych Strony umowy zgodnie zaliczają 
w szczególności: koszty dojazdów i powrotów osób uczestniczących w inspekcji produkcyjnej, 
odbiorach przedmiotu umowy oraz koszty zakwaterowania oraz wyżywienia tych osób. 
Wykonawca ponosi koszty, o których mowa w niniejszym ustępie także w razie niedokonania 
odbioru przez właściwą komisję oraz niedojścia do skutku inspekcji produkcyjnej lub 
któregokolwiek z odbiorów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Koszty te zostaną 
uiszczone przez Wykonawcę na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca odpowiada za zapewnienie członkom komisji dokonującej odbioru techniczno – 
jakościowego, odbioru faktycznego oraz uczestniczących w inspekcji produkcyjnej 
niezbędnych warunków umożliwiających dokonanie odbioru lub przeprowadzenie inspekcji 
produkcyjnej. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz Jego przedstawicieli 
i pracowników odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Nich w związku 
z niezapewnieniem przez Wykonawcę odpowiednich warunków umożliwiających dokonanie 
czynności określonych w niniejszym ustępie.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia samochodu w nieodpłatnym 
depozycie u Wykonawcy po zakończeniu odbioru faktycznego potwierdzonego protokołem 
odbioru faktycznego bez zastrzeżeń  na czas niezbędny do dokonania rejestracji pojazdu. Na 
czas trwania depozytu, pojazd zostanie zamknięty, a klucze do samochodu pozostaną do 
wyłącznej dyspozycji Zamawiającego. Potwierdzeniem pozostawienia samochodu 
w depozycie jak i odebrania go z depozytu będzie odpowiednio protokół pozostawienia 
samochodu w depozycie i protokół odbioru samochodu z depozytu, podpisane przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, sporządzone w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach. W trakcie trwania depozytu, Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć 
samochód na strzeżonym parkingu, zapewniającym ochronę przed utratą, uszkodzeniami lub 
innymi uszczerbkami. Ryzyko związane z pozostawieniem samochodu w depozycie 
u Wykonawcy obciąża Wykonawcę.  

 
§ 6 

 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA I SZKOLENIE 

 
1. Do przedmiotu umowy, najpóźniej w momencie dokonywania odbioru faktycznego,  

Wykonawca zobowiązuje się dołączyć nieodpłatnie: 
a) instrukcje obsługi pojazdu, silnika, skrzyni biegów oraz zamontowanych w pojeździe 

urządzeń i wyposażenia  w języku polskim, 
b) książkę serwisową w języku polskim, 
c) książki (karty) gwarancyjne na samochód oraz jego wyposażenie w języku polskim, 
d) dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu, w tym w szczególności wyciąg ze 

świadectwa homologacji, kartę pojazdu i zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach 
technicznych dla pojazdów specjalnych 

e) deklarację o możliwości stosowania w samochodzie biopaliw lub paliw z dodatkiem 
biokomponentów, 

f) świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony 
Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie (kopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem). 

2. Wykonawca przeprowadzi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w  § 2, szkolenie dla 
min. 3 przedstawicieli Zamawiającego, tj. osób dokonujących odbioru faktycznego w siedzibie 



Wykonawcy. Potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia będzie informacja zawarta 
w protokole odbioru.  

3. Wykonawca lub jego przedstawiciel przeprowadzą na jego własny koszt szkolenie z zakresu 
obsługi przedmiotu umowy dla min. 6 osób, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego 
w terminie uzgodnionym w dniu odbioru faktycznego, lecz nie później niż 1 tydzień od odbioru 
faktycznego. Potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia będzie protokół, sporządzony 
w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 
§ 7 

 
GWARANCJA I SERWIS 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na samochód z zabudową gwarancji na okres ......... na 

warunkach określonych w ust. 2 - 10. Okres gwarancji liczy się od dnia dokonania odbioru 
faktycznego przedmiotu umowy zgodnie z § 5 umowy, potwierdzonego podpisanym bez 
zastrzeżeń protokołem odbioru. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas niesprawności 
samochodu, tj. od dnia zgłoszenia usterki do dnia wskazanego przez Wykonawcę do odbioru 
sprawnego samochodu. 

2. Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia konieczności przeprowadzenia przeglądu lub 
usunięcia usterki nie może być dłuższy niż 3 dni robocze licząc od dnia następnego po dniu 
powiadomienia, a czas przeprowadzenia przeglądu lub usunięcia usterki nie może być dłuższy 
niż 14 dni roboczych. Przez czas reakcji serwisu rozumie się dotarcie pracowników serwisu 
wyposażonych w niezbędny sprzęt do przeprowadzenia przeglądu lub usunięcia usterki do 
siedziby Zamawiającego lub przemieszczenie pojazdu do siedziby serwisu. 

3. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie 
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.). 

4. Strony dopuszczają zgłoszenie przedmiotu umowy do przeglądu lub zgłoszenie usterki 
w formie faksu na nr …………………. lub adres poczty elektronicznej ………………………..…. 

5. Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych 
Wykonawca może zlecić innemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt.  

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania przez 
autoryzowany serwis Wykonawcy wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń przedmiotu umowy, 
tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany podzespołów, wyposażenia, części, które w okresie 
gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania 
wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub 
z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady przedmiotu umowy wynikające z wad 
materiałowych, wad wykonania, a także wady ukryte. 

7. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do wymiany części i podzespołów na 
fabrycznie nowe, nie regenerowane. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może 
wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie części regenerowanych. 

8. Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji i rękojmi za wady, wykonywane będą 
w siedzibie Zamawiającego. Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, 
materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty 
związane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji i rękojmi za wady obciążają Wykonawcę. 
W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia przedmiotu 
umowy w związku ze stwierdzeniem wad, których nie można usunąć (wykonać) w siedzibie 
Zamawiającego, przemieszczenie przedmiotu umowy celem naprawy i z powrotem do 
siedziby Zamawiającego dokonuje się na koszt Wykonawcy. Rozliczenie kosztów będzie 
miało miejsce na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny 
koszt wszystkie czynności serwisowe (przeglądy) wskazane w książkach serwisowych, 
instrukcjach obsługi czy też innych dokumentach dotyczących samochodów i elementów ich 
zabudowy, obejmujących również wymianę materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych oraz 
innych elementów podlegających okresowej wymianie.  

 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy we wskazanym w ust. 2 terminie, 
Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie w wybranym przez siebie 



serwisie – na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający wystawi 
Wykonawcy notę obciążeniową równą kosztom poniesionym za usunięcie wad przedmiotu 
umowy lub jego części przez osobę trzecią, a Wykonawca zobowiązuje się do jej 
uregulowania w terminie wskazanym w tej nocie. Ustęp ten nie narusza postanowień 
dotyczących kar umownych, które będą naliczane oddzielnie dla każdego przypadku. 
Usunięcie wad przedmiotu umowy przez osobę trzecią nie powoduje utraty gwarancji 
udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot umowy. 

11. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zapewnia odpłatny serwis po okresie gwarancji.  

12. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez Wykonawcę na podstawie 
indywidualnych zleceń Zamawiającego. 

13. Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych do przedmiotu umowy w okresie 10 lat 
od daty zakończenia produkcji. 

14. Jeżeli producent sprzętu stanowiącego wyposażenie samochodu lub inny podmiot udziela na 
ten sprzęt gwarancji na okresy dłuższe niż okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę, to 
wówczas obowiązują te dłuższe okresy gwarancji. 

15. W razie rozbieżności pomiędzy warunkami gwarancji udzielonymi przez Wykonawcę lub 
Producenta jakiegokolwiek sprzętu stanowiącego wyposażenie samochodu 
a postanowieniami niniejszej umowy, pierwszeństwo mają postanowienia umowy. 

 
§ 8 

 
KARY UMOWNE I INNE SANKCJE FINANSOWE  

Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
 

1. Jeżeli Wykonawca dopuści się opóźnienia w wykonaniu umowy w stosunku do terminu 
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, zapłaci karę umowną liczoną od wynagrodzenia 
całkowitego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy w wysokości 0,1 % za każdy dzień 
opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20% ceny jednostkowej brutto samochodu. 

2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w stosunku do któregokolwiek z terminów określonych 
w § 7 ust. 2 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną za każdy dzień opóźnienia 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy 
jednakże nie więcej niż 20 % ceny jednostkowej brutto samochodu. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia 
całkowitego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia przez 
Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

4. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar umownych 
zastrzeżonych w umowie, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

5. Jeżeli Zamawiający dopuści się zwłoki w zapłacie ceny w sposób określony w § 2 umowy, 
zapłaci Wykonawcy za każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty 
niezapłaconej w terminie. 

6. Obciążenie karą umowną nastąpi poprzez wystawioną notę obciążeniową złożoną drugiej 
Stronie umowy na zasadach tam wskazanych. 

7. Realizacja uprawnień określonych w niniejszym paragrafie następuje niezależnie od innych 
uprawnień Stron umowy określonych w umowie, w szczególności niezależnie od prawa Stron 
umowy do odstąpienia od umowy. 

 
§ 9 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w razie zwłoki Wykonawcy 
w wykonaniu umowy w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 lub opóźnienia 
przekraczającego 10 dni. Zamawiający zastrzega, iż realizacja prawa odstąpienia od umowy 
określonego w niniejszym ustępie może nastąpić bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do 
wykonania umowy i wyznaczenia Wykonawcy nowego terminu do wykonania umowy. 



3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w stosunku do Zamawiającego, 
jeżeli Zamawiający będzie pozostawał w zwłoce z zapłatą bezspornych należności 
wynikających z prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT dłużej niż 30 dni 
kalendarzowych.   

4. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia drugiej stronie oświadczenia w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności. 

§ 10 

 
OBOWIĄZEK WZAJEMNEGO INFORMOWANIA I ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

 
1. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu 

prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, w braku 
porozumienia stron, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla miejsca 
siedziby Zamawiającego.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

 
§ 11 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Strony oświadczają, że wypełniły wobec osób fizycznych, których dane osobowe zostały 

udostępnione w niniejszej umowie wszelkie obowiązki wynikające z aktualnie obowiązujących 
przepisów o ochronie danych osobowych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obydwie strony. 
4. Integralną część niniejszej umowy stanowią jej załączniki, które nie mogą być interpretowane 

w oderwaniu od jej treści. W przypadku stwierdzenia nieważności jakiegokolwiek 
z postanowień umowy, pozostałe jej zapisy pozostają w mocy. Strony zobowiązują się do 
zastąpienia zapisu wadliwego postanowieniem zgodnym z przepisami powszechnie 
obowiązującymi 

 
5. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron umowy. 
 

 
Wykaz załączników do umowy: 

 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu umowy (kopia poświadczona za zgodność       
                            z oryginałem); 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem); 
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna. 
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               .........................................                                                 …….............................. 
 



Załącznik nr 3  
do umowy dostawy nr………  

z dnia……………….. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że: 

1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Ochotnicza Straż Pożarna w 

Sulisławicach, z siedzibą w Kaliszu, ul. Sulisławicka 106 

2. W Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulisławicach nie został wyznaczony Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych. 

3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy na zakup ciężkiego 

samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulisławicach, na 

podstawie art.6 ust.1 pkt. B RODO.
 
 

4. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

5. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat wynikający z przepisów 

prawa. 

6. Posiada Pan(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, 

usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

7. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO jeżeli uzna Pani (-

), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem warunkiem zawarcia umowy. 

Jest Pani(-) zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości zawarcia umowy. 

9. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 

ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

 

 

  

        data, podpis 
 


