
SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Urząd Gminy Czernice Borowe
ul. Dolna 2
06-415 Czernice Borowe
tel./fax (0-23) 6746066
e-mail skarbnik@czerniceborowe.pl
www.czerniceborowe.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Sprzedaż wozu strażackiego
o parametrach:
- zbiornik min. 2 600 l,
- autopompy o wydajności min. 1 500 l/min,
- szybkie natarcie min. 50 m o s 2,8,
- napęd 4x4,
- kabina na 6-9 osób,
- przebieg nie więcej niż 30 500 km,
- wyposażenie  minimum:
ubranie z nomexu,
aparat oddechowy,
ubranie żaroodporne

4. Termin wykonania zamówienia
Grudzień 2007 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków:

W  postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia  mogą  brać udział Oferenci, którzy:
a) spełniają  wymogi art. 22  ustawy Prawo  zamówień publicznych;
b) nie podlegają wykluczeniu z art., 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
6. Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1. formularz oferty (załącznik nr 1);
2. oświadczenie, że oferent spełnia wymagania art. 22 ustawy Pzp (załącznik nr 2);
3. oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ustawy Pzp (załącznik nr 3);
4. aktualny  odpis  z  rejestru  albo  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności 

gospodarczej;
5. parafowany wzór umowy (załącznik nr 4);

http://www.czerniceborowe.pl/
mailto:skarbnik@czerniceborowe.pl


Uwaga!  Brak jakiegokolwiek z wyżej  wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej  
formie  np.  nie  poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  spowoduje  wykluczenie  Oferenta  z  
postępowania.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się.
Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów 
przetargowych w terminie nie późniejszym niż 6 dni, przed upływem terminu składania ofert. 
Pytania  Oferentów oraz  odpowiedzi  Zamawiającego  muszą  być sformułowane  na  piśmie. 
Zamawiający  niezwłocznie  prześle  treść  wyjaśnienia  wszystkim  Oferentom,  którym 
dostarczono „SIWZ”, bez ujawniania źródła zapytania.
  
7. Osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami.
p. Grażyna Pszczółkowska -  tel. (23) 674 - 60 - 66, wew.40          faks. (23) 674 60 66
e-mail: skarbnik@czerniceborowe.pl
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Oferentów.
8. Wymagania dotyczące wadium.

Nie jest wymagane wadium.
9. Termin związania ofertą.

 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

10.Opis sposobu przygotowania oferty.
1) Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki. 
2) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
3) Formularz oferty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez oferenta w całości.
4) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, 

komputerze  lub  ręcznie  -  atramentem  nieścieralnym  oraz  podpisana  przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta. Wszystkie stronice oferty oraz miejsca,w 
których naniesiono zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

5) Wszelkie oświadczenia oraz inne dokumenty powinny być załączone w oryginałach 
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
występowania w imieniu firmy Oferenta.

Oferty należy składać w nieprzejrzystej, starannie zamkniętej kopercie, zaadresowanej na 
adres Zamawiającego oraz powinna być oznakowana następująco: „„Oferta na sprzedaż 
wozu strażackiego
                  nie otwierać przed 27 listopada 2007r do godz. 9:,00”, a ponadto opatrzona nazwą 
i dokładnym adresem Oferenta.

6) Powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian lub  wycofaniu  oferty  może  być złożone  w 
formie  przewidzianej  dla  oferty,  z  tym,  że  kopertę  należy  dodatkowo  oznaczyć 
określeniami  „ZMIANA” lub  „WYCOFANIE”.  Oferent nie może wycofać oferty i 
wprowadzić zmian   w ofercie po upływie terminu składania ofert.

11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Czernicach Borowych, pokój nr 12 (sekretariat), 
w terminie do dnia  27 listopada 2007r.  do godz. 9:00.
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu.
Otwarcie  ofert nastąpi w pokoju nr 11 (Wójt) Urzędu Gminy Czernice Borowe,  w dniu  27 
listopada 2007r.  o godz. 9:30.

mailto:ggos61@interia.pl


Otwarcie  ofert  będzie  jawne.  Oferty  z  napisem  „WYCOFANIE”   zostaną  zwrócone 
Oferentom bez otwierania. W przypadku ofert „ZAMIENNYCH”, oferty pierwotne zostaną 
zwrócone Oferentom bez otwierania.
Po otwarciu ofert  Zamawiający poda do wiadomości  obecnych  :  nazwę i  adres Oferenta, 
którego oferta jest otwierana, cenę oferty, termin wykonania, okres udzielonej gwarancji oraz 
warunki płatności.
Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania.  
Na pisemny wniosek Oferentów, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, Zamawiający 
prześle powyższe informacje na ich adres.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych

12.Opis sposobu obliczenia ceny.
Najniższa cena – 100  – waga kryterium ceny.

13.Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.
Oferta będzie oceniana wg kryterium o znaczeniu określonym udziałem procentowym jn.: 

1) Cena oferty brutto (z podatkiem VAT)                                     -     100 %
    
   Ocena ofert dokonana będzie w części poufnej. Na wstępie komisja przetargowa dokona 
oceny, czy Oferenci spełniają wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz czy 
nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy i spełniają wymagania 
SIWZ. 
   Oferta Oferenta, który zostanie wykluczony z postępowania, nie będzie rozpatrywana.
   W toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym 
a  wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty.  Zamawiający  poprawia  w  tekście 
oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
   Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, wyłącznie na 
podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej SIWZ.
   Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art.. 88 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.
   Zamawiający  zawiadomi  na  piśmie  wszystkich  Oferentów  biorących  udział  w 
postępowaniu, wskazując na nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) tego Oferenta, którego ofertę 
wybrano oraz cenę. 

14.Zawarcie umowy.
W  terminie  określonym  w  zawiadomieniu  o  wyborze  oferty,  wybrany  Oferent  powinien 
przybyć we wskazane przez Zamawiającego miejsce w celu podpisania umowy.
   Do zawarcia umowy mają zastosowanie przepisy art.  94, art.  139 – 151 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. „SIWZ” zawiera wzór umowy – załącznik nr 4.

15.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Nie przewiduje się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Środki ochrony prawnej.
Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej zawarte w art. 179 – 
198 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  



18. Specyfikacja zawiera:
1. formularz oferty (załącznik nr 1);
2. oświadczenie, że oferent spełnia wymagania art. 22 ustawy Pzp (załącznik nr 2);
3. oświadczenie,  że  oferent  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ustawy  Pzp 

(załącznik nr 3);
4. wzór umowy (załącznik nr 4);

Czernice Borowe, 19 listopada 2007 r.

Wójt

/-/ mgr inż. Wojciech Brzeziński



Załącznik nr  1

............................................. dnia ................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p i e c z ę ć  f i r m y  o f e r e n t a
    
       U R Z Ą D   G M I N Y  C Z E R N I C E  B O R O W E

      U L .  D O L N A  2
                                         0 6  –  4 1 5  C Z E R N I C E  B O R O W E
       

O  F  E  R  T  A
                       
             W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, na wykonanie  sprzedaży wozu 
strażackiego     o  f   e   r   u   j   e   m  y   sprzedaż wozu strażackiego na następujących warunkach:

1. Cena  ofertowa  
                                                                 N  e  t  t  o                   -  .............................................  zł.

                                                                podatek VAT .......%    -  ..............................................  zł.

                                                                 O  G  Ó  Ł  E  M         :  ..............................................  zł. 

    Słownie: ......................................................................................................................................... 

2. Zamówienie zrealizujemy w terminie do dnia  31 grudnia 2007r.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia” oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty 
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanego naszą ofertą na czas wskazany w „SIWZ”. 
5. Oświadczamy, że zawarty w „SIWZ” wzór przyszłej umowy został przez nas zaakceptowany, 

parafowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że oferta jest kompletna, obejmuje całość zamówienia, a informacje zawarte  w 
ofercie i w załącznikach są zgodne z prawdą.

7. Na wóz strażacki udzielamy (minimum 12) ............. miesięcznej gwarancji.
8. Proponowany okres płatności .............. miesiące/y od daty odbioru.

Załącznikami  niniejszej oferty są:
1. formularz oferty;
2. oświadczenie, że oferent spełnia wymagania art. 22 ustawy Pzp;
3. oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp;
4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
5. parafowany wzór umowy;

                                                        

..............................................................
                                                                                               (podpis i pieczęć  Oferenta)   



Załącznik nr  3
OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

          O ś w i a d c z a m,  że firma którą reprezentuję spełnia warunki udziału 
w postępowaniu na wykonanie zamówienia: „Sprzedaż wozu strażackiego” 
Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadamy  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  potencjał  techniczny,  a  także 

dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajdujemy  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 

zamówienia;
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

         Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

                                                              ..............................................................
                                                                                     (podpis i pieczęć  Oferenta)    

 



 Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 24 
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

O  ś  w  i  a  d  c  z  a  m,  że  firma,  którą  reprezentuję  nie  podlega  wykluczeniu  z 
postępowania  na  wykonanie  zamówienia:  wykonanie „Sprzedaż  wozu  strażackiego”,  na 
podstawie art. 24, który mówi:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców,  którzy w ciągu ostatnich 3 lat  przed wszczęciem postępowania wyrządzili  szkodę nie 
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona 
do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem 
okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne,  z  wyjątkiem przypadków gdy uzyskali  oni  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne,  które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

5) spółki  jawne,  których  wspólnika  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

6) spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo 
popełnione        w związku  z  postępowaniem o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych;

7) spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza  prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych;

8) osoby  prawne,  których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie  skazano  za 
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych;

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

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

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

celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie 
zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
sporządzonych przez tych autorów;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie  złożyli  oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków;
4) nie  wnieśli  wadium,  w tym również na  przedłużony okres  związania  ofertą,  lub  nie  zgodzili  się  na 

przedłużenie okresu związania ofertą.
3. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
                           Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, 
świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

                                                         ..............................................................
                                                                                (podpis i pieczęć  Oferenta



Załącznik Nr 4

Wzór umowy
Umowa

Zawarta w dniu……………. roku w ………………………………..pomiędzy:
Urzędem Gminy Czernice Borowe reprezentowanym przez Wójta Gminy Czernice Borowe – 
Wojciecha Brzezińskiego zwanego dalej w treści umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
zwanym w treści umowy „Dostawcą”.

§  1

Podstawę zawarcia umowy stanowi udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 
19, poz. 177 z późn. zm.)

§  2

Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup wozu strażackiego marki………………………
Nr podwozia……………………………………rok produkcji……………………………… 
Nr rejestracyjny……………………………………….

§  3

1.Cenę kupna zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę ……………………………………..
słownie…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
17.Sposób zapłaty…………………………………………………………………………….
18.Termin zapłaty……………………………………………………………………………..

§  4

Dostawca oświadcza, że samochód nie jest obciążony żadnymi długami ani wadami 
prawnymi.

§  5

Stan techniczny samochodu jest znany Zamawiającemu i z tego tytułu nie będzie rościł 
żadnych pretensji do sprzedającego.

§  6

Dostawca udziela rękojmi poszerzonej na 5 lat , licząc od dnia odbioru technicznego 
przedmiotu dostawy.

§  7

Dostawca wraz z samochodem przekazuje dokumenty potrzebne do zarejestrowania pojazdu.



§  8

Oferta wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszej umowy.

§  9

Strony ustalają , że w sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą 
miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§  10

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie w 
negocjacjach ewentualnie w końcu przez sąd rzeczowo właściwy.

§  11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:
1 egzemplarz dla sprzedającego,
2 egzemplarze dla kupującego.
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