
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia (jeżeli dotyczy):  

www.miastkowkoscielny.pl zakładka przetargi2016 

 
Ogłoszenie nr 328246 - 2016 z dnia 2016-10-21 r.  

Miastków Kościelny: Zakup samochodu pożarniczego przez Gminę Miastków Kościelny z 
przeznaczeniem dla OSP Zwola. 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
nie  
 
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 



I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastków Kościelny, krajowy numer identyfikacyjny 
71158232200000, ul. Rynek  6, 08420   Miastków Kościelny, woj. mazowieckie, państwo 
Polska, tel. 025 7511286 w. 32, e-mail , faks 257 544 007.  
Adres strony internetowej (URL): www.miastkowkoscielny.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL) 
tak  
www.miastkowkoscielny.pl 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
tak  
www.miastkowkoscielny.pl zakładka przetargi2016 
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
nie  
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
nie  
adres  
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: 
nie  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: 
tak  
Inny sposób:  
w formie oferty pisemnej 
Adres:  
Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny 
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne 
nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  



SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu pożarniczego 
przez Gminę Miastków Kościelny z przeznaczeniem dla OSP Zwola. 
Numer referencyjny: I.271.8.2016 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: Rok produkcji - nie starszy niż 1997r. Przebieg samochodu - 
nie więcej niż 45 000 km Moc silnika nie mniejsza niż 210 KM Rodzaj paliwa - diesel Liczba 
osi 2 Napęd 4x2 skrzynia biegów manualna – min. 6 – biegowa zsynchronizowana + bieg 
wsteczny. Nie dopuszcza się skrzyni biegów automatycznej. Ogumienie umożliwiające 
bezpieczną jazdę w warunkach terenowych i szosowych min. 22 cale. Układ hamulcowy 
wyposażony w ABS Masa pojazdu minimum 13000 kg Maksymalna długość pojazdu 8,00 m 
KABINA ZAŁOGI Bezwypadkowy, kolor czerwony, błotniki i zderzaki w kolorze białym 
Wspomaganie kierownicy, kierownica fabrycznie montowana po lewej stronie samochodu. 
Nie dopuszcza się pojazdów po zmianie lokalizacji zamontowanej kierownicy oraz układu 
kierowniczego. Jednomodułowa kabina min. 9 osobowa z 4 drzwiami, układ siedzeń 2+4+3 
Co najmniej 8 mocowania do aparatów ODO zainstalowane nad siedzeniami załogi oraz 
wieszaki na ubrania specjalne. Pod siedzeniami miejsce na drobny sprzęt i narzędzia Stopnie 
wyłożone blachą aluminiową Półka nad szybą przednią z miejscem na radiotelefon Blenda, 
osłona przeciwsłoneczna Niezależne ogrzewanie kabiny załogi oraz przedziału autopompy 
Ogrzewanie postojowe. Oświetlenie wewnętrzne kabiny LED – w tym niezależne dla 
dowódcy Instalacja elektryczna 24 V wyposażona w główny wyłącznik prądu zabudowy i 
urządzeń. Pojazd wyposażony w sygnalizację dźwiękową i świetlną włączonego biegu 
wstecznego. W przedziale autopompy zainstalowany dodatkowy głośnik z mikrofonem 
współpracujący z radiostacją samochodową. ZABUDOWA POŻARNICZA Oryginalna 
zabudowa, konstrukcja wykonana z profili aluminiowych zamkniętych, poszycie zewnętrzne 
wykonane z aluminium lub/oraz z kompozytu Minimum po trzy skrytki na bokach pojazdu, 
kryte żaluzją aluminiową, oraz jedna z tyłu zabezpieczająca autopompę Żaluzje aluminiowe 
pyło i wodoszczelne, z uszczelkami bocznymi, ze wspomaganiem otwarcia i systemem 
wykluczającym samoczynne opadanie Skrytki przeznaczone na osprzęt wodny: prądownice, 
smok ssawny, rozdzielacz itp., konstrukcja skrytek zapewnia odprowadzenie wody z ich 
wnętrza Dach pojazdu użytkowy, wyłożony materiałem antypoślizgowym Samochód 
wyposażony w drabinę aluminiową wysuwaną z uchwytami umieszczonymi nad zbiornikiem 
samochodu INSTALACJA WODNA Autopompa dwustopniowa wysokociśnieniowa o 
wydajności minimum 2500 l/min. wyposażona w nasady tłoczne W75 minimum 4 szt. 
Zbiornik wody min. 1800l, wykonany z kompozytu Zbiornik środka pianotwórczego o 
pojemności min. 180l z dozownikiem do piany. Zbiornik wyposażony w instalacje 
napełniania z hydrantu, minimum jeden króciec Ø 75 Zbiornik wyposażony w instalację 



przelewową z możliwością grawitacyjnego opróżniania Automatyczny trokomat (moduł 
zasysania wody) Samochód musi posiadać 2 szt. linii szybkiego natarcia wraz z wężem 
wysokociśnieniowym o długości min 40m. Wymagane jest, aby jedna prądownica 
umożliwiała podanie na szybkim natarciu umożliwiała podawanie piany Przenośne działko 
wodne Minimum prądownica typu TURBO JET do linii szybkiego natarcia z dodatkową 
nasadką do piany Elektryczny lub hydrauliczny układ zwijania linii szybkiego natarcia 
Wymagany miernik ilości wody oraz środka pianotwórczego w zbiorniku Oświetlenie 
schowków wewnętrzne w technologii LED INSTALACJA ELEKTRYCZNA Oświetlenie 
schowków wewnętrzne w technologii LED Lampy obrysowe i boczne w technologii LED 
Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne. 
Urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych. Głośnik min. 150 
W. Belka sygnalizacyjna z niebieskimi lampami (lub inne oświetlenie) wysyłające sygnał 
błyskowy niebieski zamontowane na dachu kabiny zabezpieczone osłonami przed 
stłuczeniem oraz minimum dwie lampy sygnalizacyjne wysyłające sygnał błyskowy z tyłu 
pojazdu Dodatkowo dwie lampy stroboskopowe sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał 
błyskowy z przodu pojazdu. Sygnał pneumatyczny załączany dodatkowym włącznikiem. 
Samochód wyposażony w złącze do ładowania akumulatorów podczas postoju oraz złącze 
pneumatyczne do podtrzymania ciśnienia w układzie pneumatycznym z zewnętrznego źródła. 
WYPOSAŻENIE DODATKOWE Zdalnie sterowany pneumatycznie wysuwany maszt 
oświetleniowy LED o wysokości min. 4 m, zasilany napięciem pojazdu 24V lub z agregatu 
prądotwórczego, wyposażony w min. 2 najaśnice o minimalnej mocy 1000 W. Zdalnie 
sterowana wciągarka elektryczna o uciągu min. 7,5 tony Pojazd wyposażony w uchwyty i 
mocowania służące do przewozu wyposażenia przewidzianego dla samochodu pożarniczego. 
Skrytki na sprzęt i wyposażenie wykonane z aluminium, wodo i pyłoszczelne, odporne na 
korozję. Oświetlenie pola pracy. Wyjście do ładowania radiostacji nasobnych. Zamontowanie 
i uruchomienie dostarczonej przez Zamawiającego radiostacji. Dodatkowe oznakowanie 
pojazdu według specyfikacji zamawiającego (nr operacyjne, nazwa jednostki, herb gminy, 
oznakowanie zgodne z wytycznymi WFOŚiGW w Warszawie). Pojazd przygotowany do 
eksploatacji, po wymianie płynów i materiałów eksploatacyjnych. Opisy funkcji 
poszczególnych urządzeń w języku polskim  
 
II.5) Główny kod CPV: 34144210-3 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów) 
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów: 
data zakończenia: 30/11/2016 
 
II.9) Informacje dodatkowe:  



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. 
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. 
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
nie  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp tak  
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
6.2.1 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce 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 
całości wykonania decyzji właściwego organu - (załącznik Wykonawcy); 6.2.2 Aktualne 



zaświadczenie 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, - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu 
składania ofert 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; 6.2.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt.1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert (załącznik Wykonawcy); 6.2.4 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec 
niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 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 
bieżącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6.2.5 Oświadczenia Wykonawcy o 
braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 6.2.6 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego 
wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 6.2.7 Oświadczenie Wykonawcy o 
braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy. 6.2.8 
Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j Dz. U. z 
2016r. poz. 716); 6.2.9 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 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 w postępowaniu. 6.3 Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia: Zamawiający wymaga przedstawienia od Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) dokumentu pełnomocnictwa do reprezentacji 
Wykonawców - dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w 
szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) 
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, c) ustanowionego 
Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: − 
reprezentowanie wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, − 
zaciąganie w imieniu wykonawców zobowiązań, − złożenie oferty wspólnie, − prowadzenie 
korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych postępowaniem zamówienie 
publiczne. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako 
Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania 
zobowiązań w imieniu Wykonawców. 2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu – oświadczenie składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 3) 
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadkach określonych w 
art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy – oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie, 6.4 Dokumenty podmiotów trzecich: W celu oceny, czy 



Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, 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: 1) przedstawienia oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia, 2) dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych 
Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, 
przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału 
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na 
zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6.5 Dokumenty 
podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, a) o którym mowa w pkt. 6.2.1 – 
6.2.3 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z 
opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczeni lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert); c) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
2) 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 6.2.1 - 6.2.3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zwierającym 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 (wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); Dokumenty sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Ocena spełniania w/w warunków 
dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi 
jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. W przypadku nie złożenia 
wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów, Wykonawca zostanie wezwany do ich 
uzupełnienia, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podległaby odrzuceniu lub 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy: oświadczenia 
lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych 
przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania.  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
6.1.1 Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 



ciągłych również wykonywanych, 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 lub usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na 
dalszym etapie postępowania) UWAGA: Dowodami są o których mowa powyżej są: 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 
wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
Szczegółowy opis parametrów techniczno-użytkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
tak,  
Informacja na temat wadium  
1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: 
trzy tysiące złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium 
może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach 
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) 
gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 
mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2016 r. poz. 359/ 4. Wadium wnoszone w formie 
pieniężnej należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Nr konta: 27 9210 0008 0056 
4834 2000 0030 Zaleca się załączyć do oferty kserokopię dowodu przelewu potwierdzającego 
wniesienie wadium z dopiskiem: wadium na: Zakup samochodu pożarniczego przez Gminę 
Miastków Kościelny z przeznaczeniem dla OSP Zwola. 5. Za skuteczne wniesienie wadium w 
pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na 
rachunku bankowym Zamawiającego, tj. do dnia 28.10.2016r. do godz. 9:45. 6. Wadium 
złożone w innej formie niż pieniężnej, należy złożyć /w formie oryginału/ w pokoju nr 12 
tutejszego Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym przed upływem terminu składania ofert 
a kserokopię dokumentu załączyć do oferty. 7. W przypadku składania przez Wykonawcę 
wadium w formie innej niż w pieniądzu, z treści dokumentu (np. gwarancji 
ubezpieczeniowej) winno wynikać, bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust 4a i 5 



ustawy Pzp. 8. Wadium musi obejmować termin związania ofertą. 9. Brak wniesienia 
wadium, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 
89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom 
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z 
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 
zastrzeżeniem pkt. 8.13. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez 
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.10, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium zostało 
wniesione 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 prze Wykonawcę. 14. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na 
wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16. Zamawiający zatrzymuje 
ponadto wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 
art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie  
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  



(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
nie  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia: 
nie  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Aukcja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 

 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu: nie  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  



IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie 

cena  97 

gwarancja i rękomia 3 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji nie  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  



Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Licytacja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 

 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu: nie  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadku: 1. Zmiany 
wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 1) W przypadku zaistnienia, 
po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby ni-niejszego warunku 
rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: a) O charakterze 
niezależnym od Stron, b) Którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, c) 
Którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 
należytej sta-ranności, d) Której nie można przypisać drugiej Stronie 2) W przypadku 
wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania Umowy 
może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych oko-liczności. 2. 
Zmiany w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: Stosownie do treści 
art. 142 ust. 5 Pzp przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia na-leżnego 
Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów u usług, 3. Wprowadzone 
zmiany wynagrodzenia do umowy będą obowiązywały od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po zawarciu aneksu (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie podlega 
zmianie, jeżeli zmiana wskaźników określonych w art. 142 ust. 5 Pzp zostanie wprowadzona 
aktami prawa opubliko-wanymi na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego).  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 



postępowaniu:  
Data: 28/10/2016, godzina: 09:45,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
> Język polski. 
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 

 


