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Wstęp 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ogłasza przetarg 

nieograniczony na dostawę czterech samochodów pożarniczych: GBAM 25m3, GCBA 9m3, 

GBAPr i SKw przeznaczonych do użytkowania w Komendach Miejskiej PSP w Kielcach 

(GBAPr i SKw), Komendzie Powiatowej PSP w Starachowicach (GBAM 25m3)  

i Komendzie Powiatowej PSP w Pińczowie (GCBA 9m3). 

W treści dokumentu zastosowano następujące skróty: 

SWZ – specyfikacja warunków zamówienia  

PZP – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1710 z późn. zm.) 

OPZ – opis przedmiotu zamówienia 

JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówień  

Rozdział 1. Nazwa i adres zamawiającego: 

Komenda Wojewódzka  

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 

ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce 

tel. 41-36-53-205,  

adres poczty elektronicznej: zamowienia@straz.kielce.pl 

adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/kwpsp-kielce  

Rozdział 2. Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie  

Strona internetowa, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz 

Rozdział 3. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech samochodów pożarniczych: GBAM 25m3, 

GCBA 9m3, GBAPr i SKw. Zamówienie zostało podzielone na 4 części: 

1 część: Dostawa samochodu gaśniczego - ciągnika siodłowego z naczepą cysterną do wody 

ze zbiornikiem 25m
3 

(GBAM 25m3);  

2 część: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze zbiornikiem wody min. 

9m
3
 (GCBA 9m3); 

mailto:zamowienia@straz.kielce.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz
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3 część: Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z modułem proszkowym 

(GBAPr); 

4 część: Dostawa średniego samochodu kwatermistrzowskiego (Skw). 

Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części. Oferty będą oceniane osobno dla 

każdej części. 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 34144210-3 wozy strażackie. 

Parametry techniczne pojazdów zostały opisane w Załącznikach nr 1A, 1B, 1C i 1D do SWZ 

Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części.  

Rozdział 5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

W celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami 

określonymi w SWZ zamawiający wymaga złożenia wraz ofertą uzupełnionego poprzez 

wyraz „spełnia” przy każdym parametrze i podpisanego przez wykonawcę opisu przedmiotu 

zamówienia Załączników nr 1A, 1B, 1C lub 1D do SWZ Opis przedmiotu zamówienia dla 

części, na które składa ofertę.   

W toku postępowania zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści opisu 

przedmiotu zamówienia, a także przewiduje możliwość wezwania do uzupełnienia tego 

przedmiotowego środku dowodowego.  

Rozdział 6. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie należy zrealizować w do dnia 30 października 2023 r.  

Rozdział 7. Podstawy wykluczenia z postępowania   

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 

ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 

1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego, 



5 
 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, 

lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony 

w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 

ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 

że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba 

że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło 

do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 

wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 

być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy 

z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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7) wykonawcę,  który  udaremnia  lub  utrudnia  stwierdzenie przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie,  

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

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 

ust. 1 pkt 3,  chyba  że  wykonawca  odpowiednio  przed upływem  terminu  do  składania  

wniosków  o dopuszczenie  do  udziału w postępowaniu  albo  przed  upływem  terminu  

składania  ofert 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; 

9) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza 

jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

10) ponadto na podstawie art. 7. 1. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę o służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego wyklucza się: 

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych  

w rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 i rozporządzeniu Rady (WE) 269/2014 albo 

wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej  

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy (Dz. U. z 2022 r. poz. 835); 

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 

i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady  (WE) 

765/2006 i rozporządzeniu Rady (WE) 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy (Dz. U. z 2022 r. poz. 835); 

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 

2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady 

(WE) 765/2006 i rozporządzeniu Rady (WE) 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką 

jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa  

w art. 1 pkt 3 w/w ustawy (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 

W związku  z brakiem  możliwości  ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U.  z 2020  r.  poz.  971,  875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 

187 i 815), 
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Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

Przepis art. 110 PZP dopuszcza wyjątki od wykluczenia z postępowania pomimo zaistnienia 

okoliczności, o których mowa powyżej, w przypadku dokonania „samooczyszczenia” przez 

Wykonawcę. 

Podleganie wykluczeniu z postępowania obowiązuje na czas określony w przepisach prawa 

lub w wyroku sądu albo innego organu na zasadach określonych przepisem art. 111 PZP.  

Rozdział 8. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium oraz udokumentowanie dostawy 

przynajmniej jednego samochodu pożarniczego o wartości minimum 500 000 PLN w okresie 

ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

Udokumentowanie jednej dostawy oznacza możliwość złożenia oferty na wszystkie cztery 

części postępowania. 

Rozdział 9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 108 ust. 

1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy PZP i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

o służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) wraz z ofertą 

należy złożyć wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – według załącznika 

nr 2 do SWZ w zakresie wskazanym w rozdziale VII niniejszej SWZ (Wykonawca może 

ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych 

sekcji w części IV). Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym 

postępowaniu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie 

Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, złoży 

następujące dokumenty: 

1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, 

sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  

Jeżeli wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp tych dokumentów w bezpłatnych 

i ogólnodostępnych  bazach danych nie jest obowiązkowe załączenie dokumentu do oferty. W 

przypadku wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polski 

zamawiający zażąda tłumaczenia dokumentu na język polski. 

2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 108 

ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 
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3. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP - formularzu JEDZ, w zakresie podstaw 

wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa 

w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4  PZP i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę o służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz. U. 2022 poz. 835) – według załącznika nr 5 do SWZ.). 

4. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.) 

z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej – według wzoru na załączniku 6 do SWZ. 

5. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 

1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, 

a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 

zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

6. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub 

właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne, w zakresie  art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,  a w  przypadku zalegania 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania  

ofert  wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłat tych należności. 

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie oraz podmioty udostępniające swoje 

zasoby również zobowiązani są złożyć w/w dokumenty na potwierdzenie braku podstaw 

do wykluczenia. 
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Wykonawcy mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązani są 

do złożenia dokumentów równoważnych wydanych na postawie prawa obowiązującego w ich 

miejscu zamieszkania lub siedzibie, z zachowaniem przepisów § 4 ust. 1 Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie 

Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, złoży 

następujące dokumenty: 

1. Wykaz dostaw zawierający informację o zrealizowaniu przynajmniej jednej dostawy 

samochodu z drabiną mechaniczną dla Państwowej Straży Pożarnej lub Ochotniczej 

Straży Pożarnej o wartości min. 2 000 000 zł w okresie ostatnich 3 lat przed 

wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Informacja powinna zawierać : wartość zamówienia, przedmiot, datę wykonania 

i podmiotu na rzecz została zrealizowana.  

2. Referencje lub inne dowody, że dostawa została zrealizowana należycie sporządzone 

przez podmiot, na rzecz którego dostawa została zrealizowana. Jeżeli wykonawca 

z przyczyn od siebie niezależnych nie może uzyskać referencji należy złożyć 

oświadczenie. 

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie zobowiązani są udokumentować 

spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez jeden z podmiotów spośród swojego 

grona. 

Rozdział 10.  Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje 

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania 

i odbierania korespondencji elektronicznej  

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz.  

2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-

regulamin w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący. 

3. Zamawiający informuje, że wymagania techniczne oraz organizacyjne wysyłania 

i odbierania dokumentów elektronicznych, oświadczeń itp. zostały szczegółowo opisane 

w regulaminie internetowej platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. 

o. dostępnym na stronie platformy oraz instrukcji dla Wykonawców dostępnej na stronie 

przedmiotowego postępowania w pozycji: wymagania i specyfikacja. Ponadto wszystkie 

niezbędne instrukcje potrzebne do użytkowania przedmiotowej platformy znajdują się pod 

adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje (zakładka „Instrukcje 

dla Wykonawców”). 

https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz
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4. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty 

lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 

150 MB. 

5. W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy kontaktować się 

z Centrum Wsparcia Klienta, nr tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl, które 

udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji oraz innych 

aspektów technicznych. 

W przypadku wystąpienia awarii Platformy zakupowej dopuszczalna jest komunikacja 

za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym korespondencję do KW PSP w Kielcach należy 

kierować na adres zamowienia@straz.kielce.pl.  

Rozdział 11. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami 

w inny sposób niż przy użyciu komunikacji elektronicznej 

Komunikacja ustna w postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszczalna jest wyłącznie 

w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia 

o zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz ofert.  

W pozostałych przypadkach przepisy PZP dotyczące zasady równego traktowania 

Wykonawców nie pozwalają na inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami 

uprawnionymi do kontaktu  z Wykonawcami – niż przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej za pomocą Platformy zakupowej, a w przypadku awarii za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 

Rozdział 12. Wskazanie osoby uprawnionej do komunikowania się z wykonawcami 

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Naczelnik Wydziału Logistyki KW 

PSP w Kielcach -  Michał Głowacki i Zastępca Naczelnika Wydziału Logistyki KW PSP  

w Kielcach – Grzegorz Łochowski. 

Rozdział 13. Termin związania ofertą 

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 23 maja 2023 r. Zamawiający może zwrócić się 

do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o maksymalnie 60 dni. 

Przedłużenie terminu związania ofertą będzie wymagało przedłużenia ważności wadium 

lub wniesienia nowego wadium na dodatkowy okres związania ofertą.  

Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania oferty 

Ofertę należy sporządzić w wersji elektronicznej na formularzu załączonym do SWZ 

(Załącznik nr 3). Wykonawcy mogą składać oferty na części od 1 do 4.  

Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Wraz z ofertą należy złożyć wypełniony i opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym opis przedmiotu zamówienia na formularzu załącznika nr 3 do SWZ.  



11 
 

Do oferty załącza się Jednolity Europejski Dokument Zamówień, który należy przygotować 

tworząc dokument elektroniczny zgodnie z przepisami PZP oraz opatrzyć kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.  

Dopuszczalne jest wypełnienie formularzy, za wyjątkiem dokumentu JEDZ, ręcznie lub na 

maszynie do pisania, zeskanowanie ich oraz opatrzenie skanów kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

Dokumenty stanowiące podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe należy opatrzyć 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty te można podpisać 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym zamiast podpisem osobistym lub zaufanym. 

Oferta oraz załączone do niej dokumenty i oświadczenia dla zachowania ważności muszą być 

podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający ustali 

umocowanie osób podpisujących ofertę i załączniki na podstawie odpisu lub informacji 

z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej albo równoważnego dokumentu wystawionego dla wykonawcy mającego 

siedzibę zagranicą. Ofertę i załączone do niej dokumenty i oświadczenia mogą być podpisane 

przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy załączyć do  oferty. 

Rozdział 15. Sposób oraz termin składania ofert 

Ofertę można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 

zakupowej działającej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz  

W celu złożenia oferty należy w zarejestrować się na Platformie zakupowej jako wykonawca, 

a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami, które będą zamieszczone na w/w stronie. 

O sposobie obsługi Platformy zakupowej szerzej napisano w rozdziale 10 SWZ. 

Oferty można składać do dnia 23 lutego 2023 r. do godziny 10:00. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawca może złożyć tylko jedną 

ofertę. Ofertę można wycofać przed upływem terminu składania ofert. 

Rozdział 16. Termin otwarcia ofert    

Przed otwarciem ofert zamawiający udostępni na stronie Platformy zakupowej działającej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz informację o kwocie jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lutego 2023 r. o godzinie 10:05. 

Po otwarciu ofert zamawiający udostępni na Platformie zakupowej informację o : 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach zawartych w ofertach. 

Rozdział 17. Sposób obliczenia ceny 

https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz
https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz
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Pod pojęciem ceny należy rozumieć wartość  wyrażoną  w polskich złotych,  którą  

zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia. 

Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty jakie zamawiający będzie musiał ponieść, 

w tym podatek od towarów i usług, opłaty i cła.   

W przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej wykonawca jest zobowiązany poinformować 

o tym fakcie w formularzu ofertowym. Do oceny ofert będzie wtedy brany pod uwagę 

całkowity koszt wynagrodzenia wraz z doliczonym podatkiem od towarów i usług, jaki 

poniósłby zamawiający, gdyby oferta wykonawcy została wybrana. 

Rozdział 18.  Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert  

Oferty będą oceniane w oparciu o kryterium ceny i okresu gwarancji. 

Waga kryteriów jest następująca: 

Cena – 60 Pkt  

Okres gwarancji – 40 Pkt 

Sposób oceny ofert w kryterium ceny (C) zostanie dokonany wg wzoru: 

  
  

  
         , 

gdzie: 

C – liczba punktów w kryterium cena  

Cn – najniższa cena spośród ofert badanych 

Cb – cena oferty badanej  

Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji (G) zostanie dokonany poprzez przyznanie 

punktów za udzielenie podstawowego lub przedłużonego okresu gwarancji za zabudowę 

pojazdu w następujący sposób: 

Okres gwarancji 24 miesiące – 20 pkt 

Okres gwarancji 36 miesięcy lub więcej – 40 pkt 

Za najkorzystniejszą zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną wg 

wzoru: 

P=C+G 

gdzie: 

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena 

G – liczba punków uzyskanych w kryterium okres gwarancji. 
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Rozdział 19.  Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Osoby reprezentujące Wykonawcę powinny przedstawić dokumenty potwierdzające 

ich umocowanie do podpisania umowy o ile nie będzie ono wynikać z dokumentów 

załączonych do oferty. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta została wybrana 

zobowiązani będą przed podpisaniem umowy przedstawić kopię umowy regulującej 

ich współpracę. 

Najpóźniej w dniu podpisania umowy wybrany Wykonawca powinien wnieść zabezpieczenie 

należytego Wykonania umowy.      

Wykonawca, którego oferta została wybrana w postępowaniu powinien podpisać umowę 

w terminie wyznaczonym przez zamawiającego pod rygorem utraty wadium. 

Rozdział 20.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte 

w załączniku nr 4 do SWZ „Wzór umowy”. 

Rozdział 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP. 

Na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, 

systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie 

umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 

ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców 

lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 

konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany; 

- przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.  

Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.  

Odwołania na piśmie można składać w Kancelarii Urzędu Zamówień Publicznych 

oraz Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa 

Odwołania i dokumenty w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora 

pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, 

za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków 
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komunikacji elektronicznej, a po 01.07.2021 r. również na adres do doręczeń elektronicznych, 

o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych (Dz. U. poz. 2320). 

Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej 

Krajowej Izby Odwoławczej, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień 

Publicznych www.uzp.gov.pl., jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov.pl.  

Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 

albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 

on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Odwołanie wnosi się: 

- w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

- w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony 

powyżej. 

Rozdział 22. Wadium 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych)  

na każdą część, na którą Wykonawca składa ofertę tj. w przypadku złożenia oferty 

na wszystkie 4 części należy wpłacić 20 000 zł. 

Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) 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 (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 

upływu terminu związania ofertą  

Wadium w pieniądzu należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na rachunek 

zamawiającego w Narodowym Banku Polskim Oddział w Kielcach nr : 

90 1010 1238 0821 7813 9120 0000. 
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Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje 

zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

Zamawiający zwróci wadium najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej 

z okoliczności: 

1) upływu terminu związania ofertą; 

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie 

zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 

wniesienia. 

2. Zamawiający nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwróci wadium 

wykonawcy: 

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

2) którego oferta została odrzucona 

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza; 

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie 

na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

3. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego 

z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, 

o których mowa w dziale IX PZP. 

4. Zamawiający zwróci wadium wniesione w pieniądzu 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. 

5. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego 

w formie gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta 

lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do złożenia lub uzupełnienia podmiotowych 

środków dowodowych lub oświadczeń w formie dokumentu JEDZ lub z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych 

środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody 

na poprawienie "innej omyłki" polegającej na niezgodności oferty z dokumentami 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w trybie art. 223 ust. 2 pkt 3 

PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej; 



16 
 

2) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

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

leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

Rozdział 23. Polityka dotycząca gromadzenia i przetwarzania danych (RODO) 

1. Klauzula informacyjna – RODO 

1.1 Informacja o przetwarzaniu danych osoby, które Komenda Wojewódzka Państwowej 

Straży Pożarnej w Kielcach  pozyskuje bezpośrednio od niej (osoba fizyczna, osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą). 

Na podstawie art. 13 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., zwanego dalej „RODO”, informuje się, że: 

1) Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Świętokrzyski 

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (25-324 Kielce, ul. Sandomierska 81, 

tel./fax 41 365 32 05, e-mail: sekretariat@straz.kielce.pl) 

2) W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach wyznaczony został 

Inspektor Ochrony Danych, (25-324 Kielce, ul. Sandomierska 81, tel./fax 41 365 32 05,         

e-mail: iod@straz.kielce.pl) 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO 

w związku z przepisami ustawy PZP, w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie 

oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu 

o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP, 

- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

- podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz 

Administratora danych; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych 

wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy 

o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających 

z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów 

wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych 

Administratora Danych; 
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7. Obowiązek podania danych osobowych przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana – 

do zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 

z PZP;  

8. W odniesieniu do tych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

9. Pani/Pan posiada: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich 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 sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, 

na zasadach określonych w art. 21 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych; 

10. Kategoria danych osobowych zebranych przez Wykonawcę i udostępnione przez niego 

Administratorowi danych jest następująca: dane osobowe osób, których dotyczą, ujawnione 

KW PSP Kielce w celu udziału Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia 

ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy – w przypadku wyboru oferty Wykonawcy 

– np. imię i nazwisko. 

11. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT 

w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych. 

12. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych 

wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy 

o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających 

z umowy. Ponadto dane osobowe przechowywane będą przez okres archiwizacji dokumentów 

wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych 

Administratora Danych. 

13. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych KW PSP Kielce, decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

14. Osoby, których dane zostaną przekazane KW PSP Kielce, na podstawie art. 15 RODO - 

mają prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących, a na podstawie art. 16 RODO - 

prawo do sprostowania tych danych. Osoby, których dane zostaną przekazane KW PSP 
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Kielce, na podstawie art. 18 RODO - mają prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. Przy czym, prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 

na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

15. Osoby, których dane zostaną przekazane KW PSP Kielce mają prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 

RODO. 

16. Osoby, których dane zostaną przekazane KW PSP Kielce, mają prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy przetwarzanie takich danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych. 

17. Osobom, których dane zostaną przekazane KW PSP Kielce nie przysługuje, prawo 

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

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

Rozdział 24. Informacje dodatkowe 

1) Do spraw nieuregulowanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia mają 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze 

wydane na podstawie tej ustawy. 

2) Wykonawcy mogą złożyć wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie później niż na 14 dni 

przed upływem terminu składania ofert i zamawiający udzieli im odpowiedzi w trybie 

przewidzianym w PZP. 

3) Zamawiający ma prawo zmienić SWZ w każdym czasie przed otwarciem ofert 

z zachowaniem odpowiednich przepisów. 

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu na podstawie art. 

157 PZP w przypadku nie przyznania całości lub części środków na realizację 

zamówienia. 

5) Dopuszcza się składanie ofert częściowych.  

6) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub w postaci katalogów 

elektronicznych. 

7) Zamawiający, zgodnie z art. 139 PZP, przewiduje możliwość zastosowania tzw. 

procedury odwróconej tj. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie 

dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału 

w postępowaniu.  

8) W granicach przewidzianych przepisami PZP zamawiający przewiduje możliwość 

poprawy omyłek pisarskich, rachunkowych i innych, które mogą znajdować się 

w ofertach. 

Wykaz załączników do SWZ 
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Załącznik 1A. Opis przedmiotu zamówienia dla 1 części: Dostawa samochodu gaśniczego - 

ciągnika siodłowego z naczepą cysterną do wody ze zbiornikiem 25m
3 

(GBAM 25m3);  

Załącznik 1B. Opis przedmiotu zamówienia dla 2 części: Dostawa ciężkiego samochodu 

ratowniczo – gaśniczego ze zbiornikiem wody min. 9m
3
 (GCBA 9m3); 

Załącznik 1C. Opis przedmiotu zamówienia dla 3 części: Dostawa średniego samochodu 

ratowniczo – gaśniczego z modułem proszkowym (GBAPr); 

Załącznik 1D. Opis przedmiotu zamówienia dla 4 części: Dostawa średniego samochodu 

kwatermistrzowskiego (Skw). 

Załącznik 2. Jednolity Europejski Dokument Zamówień (JEDZ) 

Załącznik 3. Formularz ofertowy 

Załącznik 4. Wzór umowy 

Załącznik 5. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ 

Załącznik 6. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
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Załącznik nr 1A do SWZ 
WL.2370.1.2023 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla 1 części: Dostawa samochodu gaśniczego - ciągnika siodłowego z naczepą 
cysterną do wody ze zbiornikiem 25m3 (GBAM 25m3) 

 
 

Lp WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

POTWIERDZENIE 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

I Wymagania ogólne   

11. Wysokość zestawu:  max 3300 mm Spełnia 

1.2 Długość zestawu:  max 14000mm (+/-100mm) Spełnia 

1.3 Zestaw musi posiadać zdolność do rejestracji na terenie Polski.  Spełnia 

1.4 Masa całkowita zespołu pojazdów, rozkład masy na osie oraz masa 

przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości 

określonych przez producenta ciągnika i naczepy. 

Maksymalna masa rzeczywista zespołu pojazdów, tj. ciągnika siodłowego 

oraz naczepy nie powinna przekroczyć 40 000 kg. 

Spełnia 

1.5 Ciągnik siodłowy i naczepa muszą spełniać wymagania polskich przepisów o 

ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów 

uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym" oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 

Spełnia 

1.6 Ciągnik i naczepa muszą być wyposażone i wykonane aby spełniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, Obrony Narodowej i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 

marca 2019 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, 

Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby 

Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. z 2019 poz.594). 

Spełnia 

1.7 Naczepa musi spełniać wymagania 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. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z 

późniejszymi zmianami). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie 

przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia aktualnego 

świadectwa dopuszczenia.  

Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo 

Spełnia 
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dopuszczenia, musi spełniać wymagania 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. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z 

późniejszymi zmianami). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie 

przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia aktualnego 

świadectwa dopuszczenia dla tego sprzętu. 

1.8 Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne 

zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 

zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. 

zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. 

Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do 

oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze 

czerwonym (boczne żółtym) oznakowanej znakiem homologacji 

międzynarodowej. 

Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i 

pionowych krawędzi pojazdu. 

Zamawiający dopuszcza także wykonanie oznakowania konturowego 

odpowiedniego dla zespołu pojazdów z naczepa cysterną. 

Spełnia 

1.9 Rezerwa rzeczywistej masy całkowitej, liczona w stosunku do dopuszczalnej 

masy całkowitej  dla naczepy z zamontowanym sprzętem specjalistycznym i 

kompletnym wyposażeniem powinna wynosić 3-30%. 

Różnica nacisków na strony naczepy, przy obciążeniu pojazdu maksymalną 

masą rzeczywistą, nie powinna być większa niż 3%. 

Naciski na osie nie powinny być większe od maksymalnych nacisków 

określonych przez producenta podwozia. 

Spełnia 

1.10 Samochód wyposażony w rejestrator jazdy zamontowany w kabinie w taki 

sposób aby swoim zasięgiem obejmował  drogę przed pojazdem, wyposażony 

w układ zasilania, antenę GPS, uchwyt transportowy i kartę pamięci min. 

64GB. Parametry minimalne: możliwość rejestracji obrazu z rozdzielczością 

Full HD 1920x1080p przy prędkości nagrywania 30 klatek/s, kąt widzenia - 

140 stopni wyposażona w obiektyw stałoogniskowy o jasności  f/1,8, obsługa 

wymiennych kart pamięci o pojemności 64GB (transfer min. 10 MB/s), 

obsługa minimum funkcji: automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z 

uruchomieniem silnika, nagrywanie w pętli, pozycjonowanie GPS, tryb 

parkingowy, oprogramowanie do odtwarzania na zewnętrznym komputerze. 

Spełnia 

II Wymagania szczegółowe dla ciągnika siodłowego  

2.1 Ciągnik siodłowy fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2022. Spełnia 

2.2 Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy 

nominalnej min. 320 kW, spełniający normy czystości spalin pozwalające na 

rejestracje pojazdu. 

Spełnia 
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2.3 Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania 

cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów 

pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas 

postoju. 

Spełnia 

24 Ciągnik siodłowy w konfiguracji 4x2 lub 4x4 przeznaczony do ciągnięcia 

naczepy zabudowanej cysterną o pojemności  min. 25 m3 wody. 

Spełnia 

2.5 Pojazd wyposażony w blokadę mechanizmu różnicowego osi napędzanej. Spełnia 

2.6 Pojazd musi posiadać hamulec silnikowy lub zwalniacz hydrauliczny 

(retarder). 

Spełnia 

2.7 Podstawowa obsługa silnika (tj. sprawdzenie płynów i olejów 

eksploatacyjnych) musi być możliwa bez podnoszenia kabiny. 

Spełnia 

2.8 Pojemność zbiornika paliwa musi wystarczyć na przejechanie co najmniej 

400 km jazdy drogowej (pozamiejskiej). 

 

Spełnia 

 

2.9 Skrzynia biegów - automatyczna z hydrokinetycznym zmiennikiem momentu 

obrotowego lub mechaniczna z automatycznym przełączaniem (zmiany 

biegów dokonuje się bez konieczności naciskania pedału sprzęgła) – skrzynia 

zautomatyzowana 

Spełnia 

2.10 Na osi tylnej podwójne koła napędowe. Spełnia 

2.11 Tylne zawieszenie pneumatyczne. Spełnia 

2.12 Minimalny prześwit podwozia pod osiami min. 200 mm. Spełnia 

2.13 Układ jezdny i zawieszenie powinny być dostosowane do stałego obciążenia 

maksymalną masą rzeczywistą zestawu. 

Spełnia 

2.14 Ogumienie uniwersalne z indeksem nośności i prędkości dostosowanym do 

parametrów zestawu. Bieżnik opon dostosowany do różnych warunków 

atmosferycznych.  

Spełnia 

2.15 Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 100 km/h z 

zastosowanym elektronicznym ograniczeniem prędkości do 90 km/h. 

Spełnia 

2.16 Pojazd musi być wyposażony w elektroniczny układ hamulcowy EBS lub 

równoważny. 

Spełnia 

2.17 Pojazd musi posiadać system kontroli trakcji ESP (z możliwością odłączenia) 

lub równoważny. 

Spełnia 

2.18 Hamulce tarczowe (lub bębnowe) z przodu i tyłu pojazdu. Spełnia 

2.19 Hamulec postojowy – min na tylnej osi ciągnika. Spełnia 

2.20 Pojazd wyposażony w główny wyłącznik prądu działający bez odłączania 

urządzeń wymagających stałego ładowania np. ładowarki latarek, 

radiotelefonów. 

Spełnia 

2.21 Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne 

zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu dla 

odbiorników zamontowanych na ciągniku oraz naczepie (z zapasem min. 

15%). 

Spełnia 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprz%C4%99g%C5%82o
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2.22 Kabina pojazdu dwudrzwiowa, w układzie miejsc 1+1 z miejscem do leżenia 

(leżanką o szerokości min. 670mm). Długość całkowita kabiny (mierzona na 

zewnątrz) – min. 2200 mm, wysokość od podłogi do dachu (w miejscu na 

nogi kierowcy) – min. 1580 mm. 

Spełnia 

2.23 Elektrycznie podgrzewane lusterka zewnętrzne. Spełnia 

2.24 Elektrycznie sterowane szyby drzwi. Spełnia 

2.25 Koło kierownicy powinno posiadać możliwość regulacji w dwóch 

płaszczyznach. 

Spełnia 

2.26 Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i 

ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki. 

Spełnia 

2.27 Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z regulacją obciążenia, 

wysokości, odległości i pochylenia oparcia, wyposażony w 3-punktowe 

bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. 

Spełnia 

2.28 Pojazd wyposażony w światła przeciwmgielne, światła do jazdy dziennej 

oraz 4 lampy dalekosiężne umieszczone na lekkiej ramie z przodu pojazdu. 

Spełnia 

2.29 Wszystkie lampy zabezpieczone metalowymi siatkami przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. W przypadku zastosowanie odpowiednio wytrzymałych na 

uderzenia kloszy/obudów lamp – np. z poliwęglanu zamawiający nie wymaga 

dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Spełnia 

2.30 Pojazd wyposażony w lampę roboczą zamontowaną na tylnej części kabiny 

do oświetlenia pola roboczego sprzęgu naczepy. 

Spełnia 

2.31 Kolorystyka:  

- elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare, 

- błotniki i zderzaki – białe,  

- kabina – barwa czerwieni sygnałowej (RAL 3000) lub zbliżona do niej.  

Spełnia 

2.32 Pojazd powinien być wyposażony w: 

1. Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiającego 

uruchomienie sygnalizacji akustycznej oraz umożliwiające podawanie 

komunikatów słownych składające się co najmniej z następujących 

elementów: 

a) wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 200W 

(lub 2 zsynchronizowanych wzmacniaczy o mocy łącznej 200W) z min. 3 

modulowanymi sygnałami dwutonowymi + dodatkowy sygnał tzw. „Horn" 

przetwarzany elektronicznie. Sterowanie modulacją dźwiękową musi 

odbywać się zarówno poprzez manipulator urządzenia i klakson pojazdu,  

b) dwóch neodymowych głośników kompaktowych o mocy min. 100W 

każdy zapewniających ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego min. 

105 dB (A) z odległości 7 metrów od pojazdu (dla całego układu). Głośniki 

przystosowane fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowane na 

przednim zderzaku pojazdu (lub w zderzaku poprzez wykonanie 

odpowiednich otworów,  lub w innym miejscu zapewniającym uzyskanie 

wymaganych parametrów) w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału 

Spełnia 
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do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do 

wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa; 

instalacja głośników zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami 

atmosferycznymi, 

c) dodatkowego sygnału pneumatycznego wspomagającego podstawowe 

urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego o poziomie głośności 

min. 115 dB. Sygnał uruchamiany przyciskiem: 

- nożnym (lub ręcznym) na miejscu dowódcy, 

- ręcznym w bliskim zasięgu ręki kierowcy. 

2.Dodatkowo w pojeździe należy zamontować: 

1)  w zabudowie pojazdu kierunkową sygnalizację LED: dwie lampy z 

przodu pojazdu.  

2) belkę sygnalizacyjną z niebieskimi sygnałami błyskowymi w technologii 

LED o dł min. 1750 mm. Moduły LED rozmieszczone na min.  ¾ swojej 

długości, skierowane do przodu belki. Belka spełniająca wymagania R65 

oraz R10. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie dwóch lamp 

pojedynczych  360o LED. 

3)  min. jedną lampę błyskową 360o - LED niebieską z tyłu pojazdu z 

możliwością jej wyłączania (dopuszcza się umieszczenie lamp kierunkowych 

LED w zabudowie pojazdu); Lampy spełniająca wymagania R65 oraz R10. 

4)pomarańczowa „fala świetlna” LED z tyłu pojazdu. 

Wszystkie lampy ostrzegawcze zabezpieczone osłonami chroniącymi przed 

ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi (stal nierdzewna lub 

zabezpieczona antykorozyjnie lub zastosowanie odpowiednio wytrzymałych 

na uderzenia kloszy/obudów lamp – np. z poliwęglanu). Klosze lamp w 

kolorze transparentnym białym lub transparentnym niebieskim.  

3. Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania 

R65 EKG/ONZ – klasa 2.  

4. Pojazd powinien być wyposażony w: 

- adaptywny, bezobsługowy układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 

z zewnętrznego źródła 230 V (w wykonaniu profesjonalnym), przystosowany 

do pracy z zamontowanymi akumulatorami o max. prądzie ładowania 

dostosowanym do pojemności akumulatorów (stopień wykonania min. IP 44, 

oznakowanie CE) oraz zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu 

elektrycznego o napięciu ~ 230 V/30A oraz sprężonego powietrza do 

uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, 

automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, 

umieszczone po lewej stronie pojazdu (w kabinie kierowcy świetlna i 

dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Wtyczka z 

przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 6 m, 

- główny wyłącznik instalacji elektrycznej. 

2.33 Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane i 

zainstalowane w pojeździe w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich 

Spełnia 
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jednoczesnej pracy. 

2.34 Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową 

włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się  

światło cofania) oraz kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla 

kierowcy) z tyłu naczepy. Kamera powinna być przystosowana do pracy w 

każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski 

oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. 

Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie, w zasięgu wzroku 

kierowcy. Kamera uruchamiana automatycznie po włączeniu biegu 

wstecznego w pojeździe. Dodatkowo możliwość uruchomienia kamery w 

dowolnym momencie przez kierowcę. 

Dopuszcza się światło cofania, jako sygnalizację świetlną. 

Spełnia 

2.35 Czujnik zapięcia naczepy z lampką kontrolną w kabinie kierowcy. Spełnia 

2.36 Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z 

Zarządzeniem Nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z 

dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach 

organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP 2019 poz. 5). 

Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji 

zamówienia. 

 

2.37 Pojazd musi być wyposażony w: 

- dwa kliny najazdowe, 

- apteczkę pierwszej pomocy, 

- dwa trójkąty ostrzegawcze, 

- podnośnik i wąż do pompowania kół, 

- zestaw narzędzi, 

- gaśnicę proszkową 2 kg. 

Spełnia 

2.38 W kabinie kierowcy zamontowane: 

- radiotelefon przewoźny wyposażony w moduł GPS spełniający wymagania 

załącznika nr 3 „Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla 

radiotelefonów dwusystemowych przewoźnych” Instrukcji w sprawie 

organizacji łączności (http://edziennik.kgpsp.gov.pl/legalact/2019/7/ - 

Rozkaz Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 

kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji 

łączności radiowej (Dziennik Urzędowy KG PSP z 2019 r. poz. 7). 

System antenowy powinien spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne dla 

instalacji antenowych ww. Instrukcji. Wymagane zastosowanie anteny 5/8 

przystosowanej do montażu na dachu dostarczonego pojazdu (zabudowa 

kompozytowa lub metalowa). W przypadku braku w kabinie miejsca do 

fabrycznego montażu anteny radiowej należy miejsce ustalić z 

zamawiającym. 

Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po 

podpisaniu umowy obsadą kanałową. 

Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji technicznej, 

 

Spełnia 

http://edziennik.kgpsp.gov.pl/legalact/2019/7/
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eksploatacyjnej i ewidencyjnej zgodnie z: 

a) „Tabelą 6 dane ewidencyjne urządzeń radiowych” , 

b) „Tabelą 7 ewidencja instalacji antenowych” w zakresie: 

- typ anteny; 

- producent anteny; 

- trasa przebiegu przewodów sterujących, zasilających i antenowego wraz 

z opisem zastosowanego przewodu sterujących w formie rysunku lub 

zdjęć. 

„Tabelą 8 podstawowa ewidencja pomiarów instalacji antenowych urządzeń 

przewoźnych”. 

Radiotelefon musi być kompatybilny z systemem łączności Użytkownika 

(możliwość dołączenia do systemu). 

Radiotelefon musi być kompatybilny z systemem łączności Użytkownika 

(możliwość dołączenia do systemu).Samochód powinien być wyposażony w 

kompletną, dopasowaną na pasmo 149 MHz instalację antenową (ze względu 

na niska wysokość wyjazdu wymagana jest antena elastyczna poddająca się 

przy wjeździe/wyjeździe z garażu). Nie dopuszcza się wykonania instalacji 

przyłączeniowej radiotelefonu po zewnętrznym poszyciu deski rozdzielczej, 

Przewody antenowe o impedancji 50 Ω o niskiej tłumienności zakończony 

wtykiem antenowym. 

Instalacja elektryczna dostosowana do zasilania urzadzeń łączności radiowej 

z bezpiecznikiem umieszczonym w pobliżu źródła zasilania. 

- jeden radiotelefon noszony wyposażony w moduł GPS spełniające 

wymagania Załącznika 4 „Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne 

dla radiotelefonów dwusystemowych noszonych” Instrukcji w sprawie 

organizacji łączności (http://edziennik.kgpsp.gov.pl/legalact/2019/7/ - 

Rozkaz Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 

kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji 

łączności radiowej (Dziennik Urzędowy KG PSP z 2019 r. poz. 7). 

- latarka indywidualna przeznaczona dla strażaków (m.in. umożliwiające 

obsługę w rękawicach strażackich), ze źródłem światła wykonanym w 

technologii LED o następujących cechach: zasilane z akumulatorów Li-on 

lub NiMH, stopień ochrony min. IP-65 lub równoważnym, EX (certyfikat 

ATEX), czas świecenia min. 4 godz. przy pełnym świeceniu z pełną mocą i 8 

godz. przy świeceniu z minimalna mocą,  max. strumień świetlny >=200 lm z 

ładowarką podłączoną do instalacji elektrycznej samochodu, zamontowaną w 

kabinie kierowcyl.  

- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem pasażera na wysięgniku giętkim, 

- wskaźnik poziomu zapełnienia medium przewożonego w cysternie. 

 

Nie dopuszcza się prowadzenia instalacji elektrycznych ww. urządzeń po 

poszyciu w kabinie (instalacja schowana). 

2.39 Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu  muszą zachować Spełnia 

http://edziennik.kgpsp.gov.pl/legalact/2019/7/
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swoje właściwości pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących 

wystąpić na terenie Polski. 

III Wymagania szczegółowe dla naczepy zabudowanej cysterną  

3.1 Naczepa – cysterna fabrycznie nowa, rok produkcji nie starsza niż 2022 r. Spełnia 

3.2 Zdolność do przewozu min. 25 m3 wody (poj. nominalna). Zbiornik 

jednokomorowy, bezciśnieniowy, z falochronami, wykonany z materiałów 

odpornych na korozję – stal nierdzewna austenityczna (zbiornik wewnętrzny, 

zbiornik zewnętrzny, obejmy mocujące, przegrody wewnętrzne, dennice, 

konstrukcja nośna). Kształt zbiornika okrągły lub eliptyczny. Zbiornik 

wewnętrzny zabezpieczony dodatkowo przed korozją. Blachy zewnętrzne 

zbiornika o grubości min. 0,8 mm, płaszcz wewnętrzny zbiornika  wykonany 

z blachy o grubości min. 2,5 mm. Zbiornik powinien posiadać atest 

higieniczny dopuszczający do przewozu wody do celów sanitarnych. 

Spełnia 

3.3 Zbiornik cysterny wykonany z dodatkowym płaszczem ocieplającym 

wykonanym na całej powierzchni o współczynniku przenikalności cieplnej 

k≤0,7 W/m2K. Zawór denny oraz pokrywy włazów zabezpieczone przed 

przemarzaniem. Podczas odbioru wykonawca przekaże stosowne 

oświadczenie dotyczące ocieplenia zbiornika wraz załączoną szczegółową 

informacją o sposobie wykonania ocieplenia i zastosowanych materiałach, 

uzyskanych parametrach oraz dodatkowe informacje producenta o 

właściwościach użytkowych cysterny w odniesieniu do zastosowań 

pożarniczych. 

Spełnia 

3.4 Zewnętrzne poszycie zbiornika w wykonaniu  wysokopołyskowym 

polerowanym. 

Spełnia 

3.5 Układ jezdny i zawieszenie powinny być dostosowane do stałego obciążenia 

maksymalną masą rzeczywistą (cysterna zawsze napełniona). 

Spełnia 

3.6 Układ jezdny trzyosiowy, zawieszenie pneumatyczne wyposażony w układ 

wspomagania przy ruszaniu i pomocy przy manewrowaniu. Pierwsza oś 

podnoszona.  Opuszczanie osi automatycznie po przekroczeniu prędkości 20 

km/h, przy przekroczeniu dopuszczalnych nacisków na pozostałe osie. Tylna 

oś skrętna. Podniesienie osi musi być możliwe również przy pełnym 

obciążeniu naczepy masą rzeczywistą (manewry z małą prędkością). 

Spełnia 

3.7 Opony kół powinny posiadać bieżnik uniwersalny, tzw. wielosezonowy, 

dostosowany do poruszania się po szosie w każdych warunkach pogodowych 

występujących na terenie RP. Indeks nośności i prędkości dostosowany do 

parametrów zestawu. 

Spełnia 

3.8 Układ hamulcowy naczepy wyposażony w hamulce tarczowe oraz 

elektroniczny system hamulcowy EBS lub równoważny. 

Spełnia 

3.9 Błotniki wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej. Zderzak tylny w 

kolorze białym, rama podwozia w kolorze czarnym/grafitowym.  

Spełnia 

3.10 W miejscach niezabudowanych naczepa musi być wyposażona w uchylne 

zderzaki boczne aluminiowe.  

Spełnia 
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3.11 W górnej części zbiornika należy wykonać właz rewizyjny DN 500 

zamykany pokrywą z zamontowanymi zaworami napowietrzającymi  i 

odpowietrzającymi. Przy włazie wykonany pomost roboczy (ażurowy w 

wykonaniu antypoślizgowym) ze składaną barierką o wysokości min 1,1 m. 

Podniesienie barierki realizowane jest poprzez rozstawienie drabiny i 

sygnalizowane jest w kabinie kierowcy ciągnika.  

Składana drabinka do wejścia na dach cysterny, wykonana ze stali 

nierdzewnej, spełniająca wymagania normy PN-EN 1846-2, p. 5.1.2.3.4. 

Spełnia 

3.12 Konstrukcja napowietrzania i odpowietrzenia powinna zapewnić możliwość 

bezpiecznej pracy zbiornika dla poboru z niego wody o wydatku rzędu do 6 

m3/min - uzupełniania wodą o wydatku rzędu do 1,6 m3/min przy ciśnieniu 

ok. 4 bar. 

Otwieranie odpowietrzenia automatyczne i/lub mechaniczne. 

Otwieranie odpowietrzenia mechaniczne zabezpieczone sygnałem w celu 

przypomnienia obsługującemu o konieczności otwarcia.  

Spełnia 

3.13 Zbiornik musi posiadać instalację przelewową.  

3.14 Naczepa musi być wyposażona w min. jedną motopompę M 16/8. 

Motopompa musi posiadać: 

- rozruch elektroniczny i ręczny, 

- wbudowany licznik czasu pracy, 

- kontrolka rezerwy paliwa,  

- wąż do odprowadzenia spalin umożliwiający łatwe odkręcenie (na tzw. 

motylek) zamontowany w sposób bezpieczny dla obsługi; dopuszcza się 

stałe, odłączane od motopompy  zamontowanie układu odprowadzenia spalin 

z motopompy. 

Do motopompy należy przewidzieć kanister metalowy o pojemności 20 l 

wraz z lejkiem do nalewania paliwa (całość zamontowana w zabudowie). 

Spełnia 

3.15 Motopompa musi umożliwiać dokonanie zasysania ze źródła zewnętrznego 

do zbiornika,  z wykorzystaniem instalacji ssawnej z nasadą o wielkości 110, 

znajdującej się przy motopompie oraz wyposażona w min. 2 nasady tłoczne  

o wielkości 75. 

Spełnia 

3.16 Sterowanie motopompą musi znajdować się w skrytce wykonanej z 

aluminium lub stali nierdzewnej, co najmniej  z prawej strony pojazdu (może 

zostać wykonane dodatkowe sterowanie z lewej strony). Skrzynia musi 

posiadać oświetlenie wewnętrzne, niezależnie załączane, wykonane w 

technologii LED.  

W przypadku zaoferowania motopompy(motopomp) ze zintegrowanym 

panelem sterowania dopuszcza się bezpośrednie sterowanie z panelu 

sterowniczego motopompy. 

Spełnia 

3.17 Moduł pompy wyposażony w tablicę sterowniczą umożliwiającą odczyt 

ciśnienia wody oraz  poziomu ilości wody w zbiorniku cysterny 

(zabezpieczony przed zamarzaniem). Motopompa umieszczona w zabudowie 

w sposób umożliwiający jej łatwe wyjęcie z zabudowy, z dobrym dojściem 

 

Spełnia 
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do wlewu paliwa. 

3.18 W konstrukcji naczepy, w porozumieniu z zamawiającym, należy wykonać 

skrytki i mocowania dla sprzętu. 

Wraz z naczepą Wykonawca dostarcza następujące wyposażenie ratownicze: 

- gaśnica proszkowa 4 kg ABC – szt. 1, 

- pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA  - szt. 4, 

- pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA - szt. 10, 

- pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-110-20-ŁA– szt. 4, 

- pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-Ł - szt. 4, 

- kosz do smoka (metalowy)  - szt. 1, 

- pływak z zatrzaśnikiem - szt. 1, 

- linka do smoka i linii ssawnej - szt. 1, 

- siodełko wężowe - szt. 1, 

- zbieracz 2x75/110 - szt. 2, 

- rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52 - szt. 1, 

- prądownica wodna PW 75 - szt. 1, 

- prądownica wodno - pianowa klasy Turbo z nasadą 52 ze skokową 

regulacją wydajności (max. wydajność min. 4001 przy ciśnieniu 6 bar) dająca 

możliwość podania prądów zwartych, rozproszonych, kurtyny 

wodnej(mgłowy). Zasięg rzutu min. 44 m (dla prądu zwartego przy ciśnieniu 

max. 6 bar) Prądownica musi spełniać wymagania normy PN-EN 15 182 (lub 

równoważnej) - szt. 1, 

- stojak hydrantowy 80 - szt. 1,   

- smok ssawny prosty 110. - szt. 1, 

- klucz do łączników - szt. 2, 

- klucz do hydrantów nadziemnych - szt. 2, 

- klucz do pokryw studzienek - szt. 2, 

- klucz do hydrantów podziemnych - szt. 1. 

- mostek przejazdowy - szt. 2, 

- motopompa pływająca o nominalnej wydajności min. 400 dm3/min przy 

ciśnieniu tłoczenia 2 bary. 

 

 

 

 

 

Spełnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.19 W zabudowie wykonać mocowania i uchwyty (bez dostawy sprzętu): 

- przełącznik 110/75 - szt. 4, 

- smok ssawny skośny 110 mm - szt.1. 

Spełnia 

3.20 Skrytki na sprzęt i motopompę muszą być zamykane żaluzjami 

aluminiowymi przystosowanymi do użytkowania w trudnych warunkach 

atmosferycznych. W konstrukcji skrytek należy uwzględnić wykonanie 

wentylacji, odprowadzenie spalin i odwodnienie. 

Spełnia 

3.21 Naczepa musi posiadać przyłącza do napełniania zbiornika z hydrantu, 

wyprowadzone na obydwie strony pojazdu (min. po 2 nasady STORZ 75 i 

min. po 1 nasadzie STORZ 110 na każdą stronę), z zaworami  i pokrywami 

nasad (pokrywy zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie 

łańcuszkiem). 

 

Spełnia 
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Wszystkie nasady służące do napełniania cysterny muszą być zabezpieczone 

siatkami uniemożliwiającymi przedostanie się zanieczyszczeń. 

3.22 Nasady zdawcze  w ilości odpowiadającej przyłączom zdawczym powinny 

być umieszczone obustronnie. 

Spełnia 

3.23 Po każdej ze stron należy umiejscowić przyłącza zdawcze w ilości 2 szt. Ø 75 

oraz 1 szt. Ø 110, wszystkie zakończone nasadami typu STORZ. Przyłącze Ø 

110 z lewej strony musi być wykonane poza pompą  i umożliwiać 

grawitacyjne opróżnianie zbiornika. 

Przyłącza zdawcze umiejscowione po obu stronach pojazdu mogą być 

osłonięte skrzyniami. 

Spełnia 

3.24 Konstrukcja i umiejscowienie zaworów i przyłączy powinna zapewniać łatwy 

dostęp dla obsługi w rękawicach strażackich. 

Spełnia 

3.25 Poniżej zaworu dennego armaturę należy wyposażyć w zawór/zawory 

odwadniające. Konstrukcja armatury i zaworu powinna zapewnić całkowite 

odwodnienie układu. 

Spełnia 

3.26 Wszystkie elementy armatury wodnej zbiornika  muszą być wykonane ze 

stali nierdzewnej.  

Spełnia 

3.27 Na zbiorniku - po obu jego stronach i z tyłu - powinno znajdować się 

oświetlenie pola pracy wykonane w technologii  LED, zapewniające 

prawidłowe doświetlenie w warunkach słabej widoczności, o natężeniu min. 

5 luksów, mierzone w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża 

(oświetlenie włączane na tablicy sterującej przy pompie). 

Ponadto należy wykonać oświetlenie: 

- nasad zasilających, drabinki i pomostu roboczego przy włazie rewizyjnym 

(oddzielny włącznik  przy drabince), 

- nasad zdawczych (włączanie na tablicy sterującej przy pompie), 

- stanowiska obsługi pompy. 

Parametry pojedynczej lampy – trwała obudowa w wykonaniu min. IP 67, 

natężenie oświetlenia min. 1300 lm, wykonanie lampy zapewniające szeroki 

strumień świetlny. 

Instalacja elektryczna zasilająca lampy umieszczona w rurkach wykonanych 

ze stali nierdzewnej (dopuszcza się inny materiał dla kolan i podejść 

końcowych). 

Na tylnej dennicy należy zamontować  falę świetlną w technologii LED 

(kolor pomarańczowy) z możliwością sterowania kierunkiem świecenia z 

kabiny pojazdu i/lub tablicy sterującej w skrytce motopompy i/lub panelu na 

naczepie. 

Spełnia 

3.28 Naczepa musi posiadać wysuwane nogi podporowe (łapy), dwubiegowe 

mechaniczne, umożliwiające ustawianie naczepy również przy pełnym 

obciążeniu oraz hamulec parkingowy. 

Spełnia 

3.29 Naczepę należy wyposażyć w niebieskie światło ostrzegawcze pojazdu 

uprzywilejowanego w ruchu.  

Lampa ostrzegawcza zamontowana z tyłu naczepy, na górze zbiornika, po 

Spełnia 
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lewej stronie. (Pojazd musi być wyposażony w wyłącznik tylnej lampy 

ostrzegawczej w przypadku jazdy w kolumnie). Obsługa tylnej lampy 

ostrzegawczej musi się odbywać z  urządzenia sterującego w  ciągniku. 

3.30 Listwa przyłączy wyposażona w szybkozłącza umieszczona w przedniej 

części naczepy. 

Spełnia 

3.31 Wszystkie elementy sterownicze i kontrolne powinny być oznakowane 

czytelnymi opisami. 

Spełnia 

3.32 Pojazd wyposażony w demontowalną instalację do dystrybucji wody ze 

zbiornika do celów sanitarnych dla 10 stanowisk nalewowych, po 5 na każdą 

stronę. Urządzenie/urządzenia w formie rury/kolektora zaopatrzonego w 

krany, zasilanie grawitacyjne z nasad zdawczych zbiornika, wykonane z 

materiałów nierdzewnych. 

Spełnia 

3.33 Pojazd wyposażony w dwie tablice informacyjne zawieszane przy kranach 

wylewowych na czas dystrybucji wody „Woda niezdatna do picia” 

Spełnia 

3.34 Cysterna wyposażona w instalację do wewnętrznego mycia cysterny (układ 

do przepłukiwania). W każdej przegrodzie cysterny zainstalowana specjalna 

głowica do mycia. Głowice połączone centralnym rurociągiem 

wyprowadzonym na zewnątrz. Rurociąg zakończony zaworem z przyłączem 

pożarniczym typu STORZ. 

Spełnia 

3.35 Naczepa wyposażona w system skrytek, w których umieszczony jest  

wyspecyfikowany sprzęt i przyłącza wodne. Skrytki wyposażone w 

zamknięcia w formie żaluzji w wykonaniu pyło i wodoszczelnym, 

wspomagane systemem ułatwiającym otwieranie i zabezpieczającym przed 

samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję. 

Żaluzje wyposażone w uchwyt rurowy i zamki zamykane na klucz (jeden 

klucz dla wszystkich skrytek). Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w 

oświetlenie w technologii LED, włączające/wyłączające się automatycznie po 

otwarciu/zamknięciu skrytki, z wyprowadzeniem sygnalizacji otwarcia 

skrytek w kabinie kierowcy. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek 

zamontowany w kabinie kierowcy. 

Uchwyty drzwi żaluzjowych, ewentualnych szuflad, podestów,  tak 

skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach strażackich. 

Konstrukcja skrytek musi umożliwiać samoczynne odprowadzenie wody z 

ich wnętrza. Uchwyty i klamki muszą zapewniać obsługę w rękawicach 

strażackich. 

W przypadku, gdy w zabudowie występują szuflady, tace, podesty lub inne 

wystające elementy, które w pozycji otwartej wystają więcej niż 250 mm 

poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie odblaskowe ostrzegawcze. 

Węże ssawne powinny być u mieszczone w skrytkach wykonanych ze stali 

kwasoodpornej umieszczone po obu stronach cysterny. 

Wszystkie nasady, przyłącza, zawory, napisy ostrzegawcze i instrukcje 

obsługi w zabudowie pojazdu muszą być wykonane w języku polski. Tablice 

informacyjne i schemat podłączeń wodnych (układu wodnego) wykonane w 

Spełnia 
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technice grawerowania laserowego, trwale przytwierdzone do zabudowy, 

elementy układu wodnego z zastosowaniem kodów kolorystycznych.  

3.36 Ponadto pojazd należy wyposażyć w: 

- 2 kliny pod koła, 

- klucz do kół ze „wspomaganiem" (z wewnętrzną przekładnią planetarną). 

Spełnia 

 

3.37 Kolorystyka naczepy i zbiornika:  

- elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare lub w kolorze ocynku, 

- błotniki i zderzaki – białe,  

- dennice zbiornika, obudowy skrytek – barwa czerwieni sygnałowej (RAL 

3000) lub zbliżona do niej. 

Spełnia 

3.38 Naczepa oznakowana napisem w kolorze czerwonym odblaskowym 

„Państwowa Straż Pożarna” po obu stronach zbiornika i numerami 

operacyjnymi 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 

(Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2008 r., poz. 8, z późn. zm.). Numery zostaną 

podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. 

Spełnia 

3.39 Na pojeździe należy zamieścić po 3 tabliczki informacyjne zgodnie ze 

wzorem i zasadami określonymi przez WFOŚiGW w Szczecnie i NFOŚiGW 

o wymiarach szacunkowych 42x30 cm. 

Zakładane rozmieszczenie - po jednej z prawej i lewej strony pojazdu oraz 

jedną z tyłu pojazdu. Tabliczki należy zamieścić na karoserii pojazdu – nie 

można ich zamieszczać na szybach, żaluzjach itp. Dokładne ich 

umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu 

umowy. Tabliczki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na 

niekorzystne działanie warunków atmosferycznych.  

Spełnia 

3.40 Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń naczepy  muszą zachować 

swoje właściwości pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących 

wystąpić na terenie Polski. 

Spełnia 
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 Załącznik nr 1B do SWZ 
WL.2370.1.2023 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

dla 2 części: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego  
ze zbiornikiem wody min. 9m3 (GCBA 9m3) 

 

Lp. Wymagane parametry techniczno-użytkowe 
POTWIERDZENIE 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

1 2 3 

1. Wymagania ogólne: 

1.1 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

110 ze zm.). 

Spełnia  

1.2 Pojazd musi spełniać wymagania 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. z 2010 r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.).  

Aktualne świadectwo dopuszczenia dla pojazdu i wyposażenia podlegającego 

dopuszczeniu należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno – 

jakościowego samochodu. Świadectwo dopuszczenia pojazdu powinno zawierać 

zapis potwierdzający spełnienie standardu wyposażenia, zgodnie z wymaganiami 

załącznika nr 3 „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i 

innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14 kwietnia 2011 

r. zatwierdzonego 30 marca 2015 r.  

Spełnia  

1.3 Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo 

zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez 

producenta pojazdu, które należy dostarczyć w dniu odbioru techniczno-

jakościowego. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów obowiązuje 

świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową. 

Spełnia  

1.4 Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży 

Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży 

Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w 

jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 

2020 r. poz. 3). Ponadto należy wykonać naklejki A4 z informacją o 

dofinansowaniu zakupu ze środków NFOŚiGW i WFOŚIGW w Kielcach, a także 

naklejkę „korytarz życia” na tylnej żaluzji. Dane dotyczące oznaczenia i treści 

naklejek zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.  

Spełnia  

1.5 Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1 lub równorzędna ): S (ciężka), kategoria 

pojazdu (wg PN-EN 1846-2 lub równorzędna): 2 (uterenowiony).  
Spełnia  

1.6 Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą 

powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji 

mechanicznej. 

Spełnia  

2. Podwozie 

2.1 Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia nie wcześniejszy niż 

2022, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. 

Spełnia  

2.2 Na dachu pojazdu zamontowane urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, 

akustyczne i świetlne wykonane w technologii LED.         Belka świetlna 

montowana na dachu kabiny. Długość belki nie mniejsza niż 1400mm, pokrywa 

górna belki wykonana w kolorze niebieskim. Belka wyposażona w minimum 4 

moduły narożne wyposażone w minimum 6 źródeł światła LED oraz minimum 6 

modułów przednich wyposażonych w minimum 3 źródła światła LED, kolor 

świecenia wszystkich modułów - niebieski. Belka wyposażona w centralny układ 

zasilania modułów (każdy moduł zasilany osobno) oraz powinna umożliwiać w 

Spełnia  
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przyszłości rozbudowę belki o dodatkowe moduły LED. Belka montowana na 

dachu kabiny, musi być osłonięta konstrukcją w kolorze czarnym, 

uniemożliwiająca uszkodzenie jej przez np. gałęzie.  

Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych 

oraz dźwiękowych wyposażone w kontrolę poziomu głośności. Urządzenie 

sterowane pilotem umożliwiającym obsługę świateł, dźwięków. Generator winien 

posiadać minimum 3 dźwięki modulowane przez klakson. 

Wartość ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie w zakresie od 100 

do 115 dB, (mierzona w odległości 7 metrów przed pojazdem, na wysokości 1 

metra od poziomu powierzchni na której stoi pojazd). Wartość ciśnienia 

akustycznego w kabinie pojazdu, przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej 

maksymalnie 85 dB (dotyczy wszystkich rodzajów sygnałów z wyłączeniem 

„AIR-HORN”). 

Dodatkowo pojazd wyposażony w dźwięk typu AIR-HORN. Moc generatora 

sygnału akustycznego i głośników (minimum dwóch) nie mniejsza niż 200W. 

Głośniki wykonane w stopniu ochrony nie mniejszej niż IP56. Sygnał 

pneumatyczny włączany dodatkowym włącznikiem, zlokalizowanymi po stronie 

kierowcy oraz dowódcy, 

Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED z przodu 

pojazdu (na masce silnika). Lampy (każda) wyposażone w minimum 4 ledy. 

Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, 

wyposażone w min. 4 diody każda, zamontowane na każdym boku pojazdu. 

Z tyłu pojazdu lampa niebieska, wykonana w technologii LED. Pojazd musi być 

wyposażony w wyłącznik, tylnej niebieskiej lampy alarmowej w przypadku jazdy 

w kolumnie. Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego zgodna z ECE R65 

class 2. 

Wszystkie lampy i klosze zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Zabudowa musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne 

zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia  (Dz. Urz. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.) oraz wytycznymi 

regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z 

materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 

mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) opatrzonej znakiem homologacji 

międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej 

poziomych           i pionowych krawędzi pojazdu. 

2.3 Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniający normy czystości spalin min. EURO 

VI o mocy nie mniejszej niż 325 kW.  W przypadku stosowania dodatkowego 

środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja 

momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka. 

Spełnia  

2.4 Pojazd wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania 

ABS lub równoważny.  
Spełnia  

2.5 Samochód wyposażony w podwozie układzie napędowym 6x6 – uterenowionym z 

blokadą mechanizmów różnicowych w mostach napędowych. Blokowanie i 

rozłączanie wszystkich wymienionych mechanizmów musi odbywać się z kabiny 

kierowcy oraz winno być sygnalizowane w miejscu widocznym dla kierowcy. 

Spełnia  

2.6 Skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana albo manualna.  Spełnia  

2.7 Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach 

temperatury zewnętrznej w przedziale -25 
°
C ÷ +50 

°
C. 

Spełnia  

2.8 Pojazd musi posiadać na osi przedniej koła pojedyncze, na osi ( osiach )  tylnej ( 

tylnych ) koła podwójne.                              Ogumienie uniwersalne,  z bieżnikiem 

dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe), o 

nośności dostosowanej do nacisku poszczególnych kół. Pełnowymiarowe koło 

zapasowe dostarczone wraz z pojazdem. 

Spełnia  

2.9 Kabina dwudrzwiowa, jednomodułowa, z szkieletem z blachy cynkowanej 

zapewniająca dostęp do silnika z systemem zabezpieczającym przed jej 

przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1 + 1 + 1 (siedzenia 

przodem do kierunku jazdy). Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię 

antypoślizgową . 

Spełnia  

2.10 Kabina  wyposażona minimum w:  Spełnia  
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- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, 

- elektryczne sterowanie szyby w drzwiach, 

- fabryczny układ klimatyzacji, 

- niezależny układ ogrzewania i wentylacji kabiny działający niezależnie od 

silnika pojazdu, 

- sygnalizacja otwartych skrytek w kabinie kierowcy, 

- manometr niskiego ciśnienia autopompy oraz wskaźniki poziomu środków 

gaśniczych – wody i środka pianotwórczego,  

- radioodtwarzacz mp3 wraz z instalacją antenową oraz min. 2 głośnikami. 

- trzy uchwyty do mocowania aparatów oddechowych jednobutlowych różnych 

producentów i wyposażonych w butle różnej wielkości ( miejsce mocowania 

uchwytów na aparaty oddechowe w kabinie lub w zabudowie ) 

2.11 Należy zapewnić miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej. Spełnia  

2.12 Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, 

- siedzenia o wzmocnionej odporności na rozdarcie i ścieranie pokryte 

materiałem łatwo zmywalnym, 

- wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, 

- fotel dla kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, z 

regulacją wysokości, odległości i kąta pochylenia oparcia, 

Spełnia  

2.12 Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie 

na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. 
Spełnia  

2.13 Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania 

urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek i 

radiotelefonów). Układ zabezpieczający przed nadmiernym rozładowaniem 

akumulatorów. Ładowarki latarek                 i radiotelefonów przenośnych zasilane 

tylko podczas pracy silnika lub przy podłączeniu zasilania 230 V poprzez 

zintegrowane złącze.  

Spełnia  

2.14 W kabinie załogi pojazdu umieszczone i zamocowane 3 szt. ładowarek z 

ręcznymi latarkami elektrycznymi kątowymi.  Wszystkie latarki zamontowane w 

uchwytach/gniazdach/ładowarkach z zabezpieczeniem uniemożliwiającym 

samoczynne wypięcie.                        Latarki w wykonaniu Ex. 

Spełnia  

2.15 Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 

24 V o natężeniu min 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V. Zintegrowane 

złącze prądu elektrycznego o napięciu 230 V oraz sprężonego powietrza do 

uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, 

automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania silnika pojazdu. 

Umiejscowienie złącza za kabiną, z lewej strony pojazdu. W kabinie kierowcy 

świetlna sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła. Wtyczka z przewodem 

elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 4 m. 

Spełnia 

2.16 W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne 

wymagania techniczno-funkcjonalne określone                 w załączniku nr 3 do  

Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 

kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności 

radiowej. Dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 

136-174 MHz. 

Parametry szczególne: 

Modulacje F3E, F1D, F2D, F1E, F7W z możliwością automatycznego 

rozpoznawania modulacji analogowej i cyfrowej odbieranej na kanale radiowym 

oraz automatycznym przełączeniem się nadajnika na modulację odbieraną, moc 1-

25 W, odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz i 6,25 kHz w trybie cyfrowym, 

nie mniej niż 512 kanałów. Alfanumeryczny 14-znakowy wyświetlacz LCD. 

Możliwość prezentowania nazwy korespondenta na wyświetlaczu w trybie 

łączności cyfrowej. Ochrona radiotelefonu przed pyłem                   i wodą IP54. 

Normy MIL-STD-810 C/D/E/F.   W przedziale autopompy zainstalowany głośnik 

oraz mikrofon, umożliwiający prowadzenie korespondencji za pomocą 

radiotelefonu zainstalowanego w kabinie kierowcy. Antena 1/4 fali, zysk anteny 

2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy – metalowa/kompozytowa, 

umieszczona na dachu pojazdu/kabiny kierowcy przystosowana                        i 

dostrojona do pracy w paśmie 149 MHz, wykres z pomiaru współczynnika fali 

stojącej (WFS) wykonanego po montażu anteny. Zasilanie radiotelefonu 

Spełnia  
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zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo 

dostępnym. Miejsce montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z 

zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie podzespoły zestawu 

jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta 

oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny i modułu łączności 

zainstalowanego w przedziale autopompy. 

Ukompletowanie zestawu: 

- zespół N/O, 

- podstawa montażowa, 

- mikrofon z klawiaturą DTMF, 

- antena 1/4 fali, 

- moduł łączności do przedziału autopompy, 

- wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny dostarczony 

w dniu odbioru techniczno-jakościowego   pojazdu, ( współczynnik fali nie może 

przekraczać wartości 1,4 ) 

- komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla 

użytkownika radiotelefonu. 

Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu 

umowy obsadą kanałową.  

2.17 Zamawiający wymaga przygotowanie instalacji elektrycznej pod moduł lokalizacji 

pojazdu. 
Spełnia  

2.18 W kabinie kierowcy zamontowane 3 kpl. radiotelefonów przenośnych z 

ładowarkami.  Wszystkie radiotelefony zamontowane                     w 

uchwytach/gniazdach/ładowarkach z zabezpieczeniem uniemożliwiającym 

samoczynne wypięcie.  

Spełnia  

2.19 Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3700 mm (do wysokości 

całkowitej nie wlicza się anten oraz ich mocowań).  
Spełnia  

2.20 Prześwit pod osiami nie mniejszy niż 250mm.  Spełnia  

2.21 Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub 

szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli 

wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne 

jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym 

otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. 

Podesty posiadające taśmy ostrzegawcze. Mocowania na sprzęt rozmieszczone 

grupowo w zależności od przeznaczenia,                   z zachowaniem ergonomii. 

Podesty robocze o szerokości mniejszej bądź równej 550 mm muszą być tak 

skonstruowane aby wytrzymywać obciążenie min 140 kg. Podesty większe niż 550 

mm muszą wytrzymywać obciążenie min. 280 kg.  

Spełnia  

2.22 Pojemność zbiornika (zbiorników) paliwa zapewniająca przejazd min. 400 km 

(jazdy drogowej pozamiejskiej) lub 4 godziny pracy autopompy, zbiornik AdBlue 

min. 45 litrów. 

Spełnia  

2.23 Kolor: 

- elementy podwozia – czarny lub ciemno-szary, 

- błotniki i zderzaki – biały – (RAL  9010),  

- kabina, zabudowa (z wyłączeniem drzwi żaluzjowych) – czerwony (RAL  3000), 

- drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium. 

Podwozie zabezpieczone przed korozją. 

Spełnia  

2.24 Pojazd w tylnej części należy wyposażyć w homologowany zaczep holowniczy do 

holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 10000 kg, typ 

paszczowy zgodny z PN-92/S-48023 wraz z elektrycznymi i pneumatycznymi 

gniazdami przyłączeniowymi. Pojazd wyposażony w zaczepy holownicze z przodu 

i z tyłu umożliwiające odholowanie awaryjne.  

 

Spełnia  

2.25 Maksymalna prędkość pojazdu ograniczona elektronicznie do 90 km/h Spełnia  

2.26 Lusterka zewnętrzne podgrzewane, elektrycznie regulowane. Dodatkowo 

zainstalowane lusterka tzw. krawężnikowe z regulacją mechaniczną. Dodatkowe 

lampy w technologii LED  oświetlające teren po bokach pojazdu (widoczny w 

lusterkach), włączane przy włączonym biegu wstecznym.  

Spełnia  

2.27 Wymagania dotyczące wymiarów wewnętrznych kabiny, stopni wejściowych i 

drabinek wg obowiązujących norm w tym zakresie. 
Spełnia  

2.28 Podwozie pojazdu musi być przystosowane do ciągłego obciążenia zabudową, Spełnia  
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środkami gaśniczymi i wyposażeniem. 

2.29 Samochód należy wyposażyć w zabezpieczoną przed uszkodzeniem 

mechanicznym kamerę cofania umożliwiającą obserwację widoku za samochodem 

zarówno w dzień jak i w nocy oraz pomiar odległości od przeszkody. 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 wyświetlany na monitorze w kabinie. 

Spełnia  

3. Zabudowa pożarnicza: 

3.1. Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, 

aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj 

zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy 

kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których 

istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia  

powinny być zabezpieczone. 

Spełnia  

3.2. Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, 

dodatkowo zamontowana skrzynia wykonana                          z materiałów 

odpornych na korozję, szczelnie zamykana  (do przewożenia m. in. łopat, wideł, 

pachołków, deski ortopedycznej, noszy). Skrzynia winna gwarantować 

przewożenie ww. sprzętu. Wymiary skrzyni zostaną określone w trakcie realizacji 

zamówienia. W skrzyni  zamontowane oświetlenie w technologii LED 

uruchamiające się automatycznie po otwarciu skrzyni. Należy także zamontować 

uchwyt na drabinę ZS 2100 oraz uchwyt na drabinę nasadkową.  

Spełnia  

3.3. Drabina do wejścia na dach z tyłu pojazdu. Spełnia  

3.4. Skrytki w układzie 3+3+1 na sprzęt i przedział autopompy zamykane żaluzjami 

wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z 

materiałów odpornych na korozję. Żaluzje z uchwytem rurkowym, zamykane na 

zamki przy pomocy jednego klucza. W kabinie kierowcy sygnalizacja otwarcia 

skrytek. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy oraz skrzynie na dachu 

wyposażone w oświetlenie wewnętrzne wykonane w technologii LED, włączane 

automatycznie po otwarciu drzwi skrytki/skrzyni jednak nie później niż po 

otwarciu ¼ wysokości skrytki. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone 

anodowaną blachą aluminiową. Podłoga skrytek wyłożona gładką blachą 

kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na 

zewnątrz.  

Zamki (systemy zamykania) szuflad, tac i podestów umożliwiających dostęp do 

skrytek, wzmocnione w sposób zabezpieczający                   je przed 

uszkodzeniami spowodowanymi niekontrolowanym ich zatrzaśnięciem 

Spełnia 

3.5. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy, 

dodatkowy wyłącznik w przedziale autopompy. 
Spełnia  

3.6. Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy typu LED wokół zabudowy 

samochodu i na dachu. Pojazd należy wyposażyć                    we włącznik 

oświetlenia zewnętrznego zainstalowany w kabinie kierowcy. 

Spełnia  

3.7. Szuflady i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji wsuniętej 

oraz w pozycji całkowicie wysuniętej  

i posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem z prowadnic. Szuflady i tace 

wystające w pozycji wysuniętej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą 

posiadać oznakowanie ostrzegawcze. 

Spełnia  

3.8. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac 

muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach 

strażackich. 

Spełnia  

 3.9. Półki sprzętowe wykonane z aluminium, z systemem umożliwiającym płynną 

regulację położenia (wysokości) w zależności od potrzeb.  
Spełnia  

3.10. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu 

antypoślizgowym. 
Spełnia  

3.11. Zbiornik wody o pojemności min. 9 000 dm
3
, wykonany z materiału 

kompozytowego, odpornego na korozję, wyposażony w oprzyrządowanie 

umożliwiające jego bezpieczną eksploatację oraz właz rewizyjny.  

Spełnia  

3.12. Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika 

wody.  
Spełnia  

3.13. Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału kompozytowego, Spełnia  
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odpornego na korozję, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego 

bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środka pianotwórczego powinno 

być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu za pomocą pompy elektrycznej. 

3.14. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym 

drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy musi być wyposażony w system 

ogrzewania niezależny od pracy silnika tego samego producenta jak urządzenie 

grzewcze w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy 

przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C. W przypadku zastosowania 

zdalnego sterowania zaworami układu wodno-pianowego, każdy z zaworów musi 

posiadać możliwość przesterowania ręcznego. 

Spełnia  

3.15. Autopompa  o wielkości co najmniej A 40/8.  Napęd autopompy, wałem 

napędowym bezpośrednio z przystawki odbioru mocy podwozia samochodu.  
Spełnia  

3.16 Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób, aby parametry pracy 

autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze jak przy 

zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla wysokości ssania 1,5 m.  

Spełnia  

3.17 Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref 

skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: 

-  instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze,  

-  dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze 

po bokach pojazdu, 

-  powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed 

przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, 

- powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu 

zaworów odcinających. 

Spełnia  

3.18 Samochód musi być wyposażony w jedną  linię szybkiego natarcia o długości węża 

min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej 

wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia 

wyposażona w pneumatyczny system odwadniania umożliwiający opróżnienie linii 

przy użyciu sprężonego powietrza bez konieczności jej rozwinięcia.  

Spełnia  

3.19 Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu 

na stopień rozwinięcia węża na zwijadle. 
Spełnia  

3.20 Zwijadło linii szybkiego natarcia o napędzie elektrycznym oraz ręcznym, 

wyposażone w regulowany hamulec bębna.  
Spełnia  

3.21 Nasady tłoczne 110 mm – 2 (prawa i lewa strona pojazdu), nasada  tłoczna 75 mm 

– min 4, nasada  ssawna 110 mm – min 2, nasada  zasilająca 110 mm – min  1, 

nasada  zasilająca 75 mm - min. 2 – nasada zasilająca 52mm – min 2 do 

tankowania środka pianotwórczego. Wszystkie umieszczone wewnątrz zabudowy. 

Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy 

nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem. 

Spełnia  

3.22 Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. Spełnia  

3.23 Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające 

zassanie wody z głębokości 1,5 m w ciągu 30 s oraz z głębokości 7,5 m  w ciągu 

60 s. 

Spełnia  

3.24 W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia 

kontrolno-sterownicze pracy pompy: 

- manowakuometr, 

- manometr niskiego ciśnienia, 

- manometr wysokiego ciśnienia, 

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu 

wody w kabinie kierowcy), 

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, 

- miernik prędkości obrotowej wału pompy, 

- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, 

- włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, 

- licznik motogodzin pracy autopompy, 

- wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, 

- wskaźnik lub kontrolka ciśnienia oleju smarowania silnika, 

- sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z 

możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, 

- sterowanie automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym 

Spełnia  
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zakresie jego pracy, 

- sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z 

możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, 

- schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku 

polskim. 

- głośnik i manipulator w przedziale autopompy, umożliwiający prowadzenie 

korespondencji radiowej 

3.25 Uruchomienie silnika z przedziału autopompy powinno być zabezpieczone przed 

przypadkowym ruszeniem pojazdu.  
 

3.26 Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego 

ciśnienia tłoczenia, przy czym konstrukcja urządzenia powinna zapewniać 

automatyczne przełączanie na sterowanie ręczne i sygnalizację w przypadku 

powstania awarii. 

Spełnia  

3.27 Automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniającego uzyskanie stężeń 

w zakresie min. 3 i 6% (system, w którym zmiana przepływu spowodowana np. 

otwarciem kolejnej linii gaśniczej lub działka wodno – pianowego nie wymaga 

zmiany ustawienia dozownika). 

Spełnia  

3.28 Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i 

działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i 

modyfikatorów. 

Spełnia  

3.29 Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite 

odwodnienie przy użyciu co najwyżej 2 zaworów. 
Spełnia  

3.30 Na wlocie ssawnym pompy oraz nasady ssawne i zasilające wyposażone w sita 

zabezpieczające przed przedostawaniem się   zanieczyszczeń stałych. 
Spełnia  

3.31 Maszt oświetleniowy teleskopowy o wysokości min. 5 m mierzonej od podłoża, na 

którym stoi pojazd, do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością 

regulacji obrotu o 360° i pochylania najaśnic z poziomu podłoża, zamontowany na 

stałe w samochodzie (zamontowany w zabudowie lub między zabudową, a 

kabiną), wysuwany pneumatycznie z dwoma reflektorami                       typu LED 

o łącznej mocy strumienia świetlnego min. 28000 lm, lampy wyposażone w system 

optyczny do oświetlenia dalekosiężnego, szerokokątnego i pod masztem. Zasilanie 

z instalacji elektrycznej samochodu 24 V .  Stopień ochrony najaśnic min. IP 55. 

Zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po 

nierównej nawierzchni. Sterowanie masztem i najaśnicami za pomocą sterownika – 

pilota na przewodzie. Maszt wyposażony w układ umożliwiający automatyczne 

składanie do pozycji transportowej. Dodatkowo zainstalowana kontrolka 

wysuniętego masztu w kabinie. Stopień ochrony masztu min. IP 55. 

Spełnia  

3.32 Działko wodno-pianowe o regulowanym natężeniu przepływu  min. typ DWP 32, 

umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Zakres obrotu w płaszczyźnie poziomej 

powinien wynosić min. 240°, a w płaszczyźnie pionowej od kąta ujemnego 

limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Działko wyposażone w zawór 

odcinający znajdujący się w ogrzewanym przedziale autopompy. W korpusie 

działka zamontowany manometr. Na działku należy zapewnić możliwość 

sterowania obrotami silnika oraz otwierania i zamykania zaworu działka. 

Spełnia  

   3.33 Wyciągarka o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 9 t z liną o długości co 

najmniej 28m wychodząca z przodu pojazdu. Wyciągarka powinna być 

umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynk, 

kompozytowa osłona wyciągarki 

 

3.34 Uwaga: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przewidział w zabudowie 

pojazdu miejsce, co najmniej, na sprzęt określony                        w Standardzie 

wyposażenia samochodu ratowniczo- gaśniczego typoszeregu GCBA 7/40 ( edycja 

II z 30 marca 2015 r.,  z późn. zm. oraz  wykonał  do niego mocowania, zgodnie z 

wymogami i w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Spełnia  

4. Wymagania dodatkowe 

4.1 Okres gwarancji zgodnie z formularzem oferty (min. 24 miesiące) 
Spełnia  

4.2 Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z 

pojazdem w języku polskim. Spełnia  
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4.3 Czas reakcji serwisu maks. 72 godziny. 
Spełnia  

4.4 Wszystkie wymagane dokumenty (za wyjątkiem świadectwa dopuszczenia na 

pojazd) niezbędne do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny pożarniczy 

powinny być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru faktycznego. Sprzęt 

podlegający dopuszczeniu (certyfikacji) będący na wyposażeniu pojazdu musi 

posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP lub 

odpowiadający mu dokument wymagany obowiązującym prawem dostarczony 

najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia.  

Spełnia  
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Załącznik nr 1C do SWZ 
WL.2370.1.2023 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

dla 3 części: Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego  
z modułem proszkowym (GBAPr) 

 
 

LP. WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO 

POTWIERDZENIE 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

1  Warunki ogólne 

1.1  Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania:  

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 

2020 r., poz. 110, z późn. zm.), wraz             z przepisami wykonawczymi do 

ustawy,  

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych                              i 

Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów 

służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm),  

- rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych                         i 

Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 

marca 2019 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, Służby Ochrony 

Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży 

pożarnej, (Dz. U. z 2019 r., poz. 594),  

- norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 (lub równoważnych). 

Spełnia 

1.2  Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w 

ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie 

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. z 2007 

r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm).  

Spełnia 

1.3 Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży 

Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1  Komendanta Głównego Państwowej 

Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki 

Spełnia 
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transportowej w  jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.  

Dodatkowo wykonawca wykona i umieści na pojeździe logo jednostki oraz 

nazwę …… oraz logo projektu  dofinansowującego. Nadany numer 

operacyjny oraz wzór loga zostanie dostarczone przez zamawiającego po 

podpisaniu umowy. 

2  Podwozie z kabiną 

2.1  Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego 

samego producenta - rok produkcji podwozia nie starszy niż 2022 oraz 

silnikiem o mocy nie mniejszej niż 280 KM 

Spełnia 

2.2  Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1 lub 

równoważnej). 

Spełnia 

2.3  Pojazd musi spełniać wymagania dla kategorii 1 - miejskiej (wg PN-EN 1846-

1 lub równoważnej). 

Spełnia 

2.4  Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji 

ratowniczo-gaśniczej nie może przekroczyć 16000 kg, rozkład tej masy na 

osie oraz  masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć 

maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu  lub podwozia 

bazowego. 

Spełnia 

2.5  Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu 

uprzywilejowanego:  

1) Belka sygnalizacyjna w technologii LED, budowa niskoprofilowa o 

szerokości co najmniej 1750 mm. Belka montowana na dachu kabiny, musi 

być osłonięta konstrukcją. Belka musi być wyposażona co najmniej w sześć 

modułów oświetleniowych typu LED umieszczonych z przodu oraz co 

najmniej po jednym module typu LED na każdym boku belki,  

2) 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, 

zamontowane w tylnej części zabudowy, na tylnej ścianie wbudowane w 

obrys pojazdu, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku 

jazdy w kolumnie,  

3) dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii 

LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego 

samochodu osobowego,  

4) urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowanych tonów zmienianych poprzez 

manipulator oraz klakson pojazdu) wyposażone w funkcję megafonu. 

Wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy 

min. 200 W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w 

kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. Dodatkowo 

wymaga się, możliwości zmiany trybów pracy w ciągu dnia i nocy minimum 

Spełnia 
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dla sygnalizacji, dźwiękowej. 

Wymagana się załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym 

przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku), wyłączenie sygnałów 

dźwiękowych(pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku), wyłączenie 

sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie 

przycisku)  

5) Na tylnej ścianie zabudowy umieszczona „fala świetlna” typu LED  

6) Sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca 

dowódcy i kierowcy 

2.6 Podwozie pojazdu musi spełniać min następujące warunki:  

- układ jezdny - napęd 4x2, z blokadą mechanizmu różnicowego osi 

napędowej. Pojazd wyposażony w zautomatyzowaną lub automatyczną 

skrzynię biegów. Koła wyposażone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe 

z kołami podwójnymi na osi tylnej, obręcze kół min 19,5”  

- zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne: resory paraboliczne, 

amortyzatory teleskopowe, stabilizatory przechyłów  

Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający 

aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę 

emisji spalin- min. Euro 6. Zbiornik paliwa min.150 l. 

- pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu, dostarczone wraz 

z pojazdem bez konieczności przewożenia koła zapasowego na pojeździe. 

- układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół 

podczas hamowania ABS lub równoważny. 

Spełnia 

2.7  Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, 

zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu, oraz w kamerę 

cofania z min. 7 calowym monitorem z załączeniem kamery zarówno z 

biegiem wstecznym oraz ręczne w dowolnym momencie. 

Spełnia 

2.8  Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 

1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku  jazdy, zawieszona 

mechanicznie. Wszystkie miejsca wyposażone w trzypunktowe 

bezwładnościowe pasy  bezpieczeństwa.  

Dopuszcza się przyjęcie innych rozwiązań, związanych z bezpiecznym 

przewożeniem członków załogi, na tylnym  siedzeniu, spełniające wymagania 

obowiązujących przepisów m.in. dwupunktowe bezwładnościowe pasy  

bezpieczeństwa  

Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, o zwiększonej odporności 

na ścieranie.  

Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone 

Spełnia 
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w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów  powietrznych, pasujące do butli 

kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w 

pozycji  siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia 

aparatu bez konieczności wcześniejszego jego  wypinania. Pozostałe dwa 

uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w zabudowie 

pojazdu lub kabinie 

Dodatkowo wymaga się:  

- elektrycznie sterowane szyby min. po stronie kierowcy i dowódcy oraz w 

przedziale załogi  

- elektrycznie sterowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy  

- schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny, siedzisko z siłownikiem 

podtrzymującym je w pozycji otwartej - fotel dla kierowcy z regulacją 

odległości, pochylenia oparcia oraz z pneumatyczną regulacją wysokości i 

ciężaru ciała, - fotel dla dowódcy z regulacją wysokości oraz z regulacją 

odległości całego fotela  

2.9  W kabinie kierowcy zamontowane radio samochodowe z odtwarzaczem oraz 

radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-

funkcjonalne określone w załączniku nr 2 do instrukcji stanowiącej załącznik 

do rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. w 

sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach 

radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 

r. poz. 16) Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. 

Radiotelefon z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale pracy 

autopompy. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia.  

Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: 

- sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, 

- sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, 

- zamawiający wymaga sygnalizacji: „otwarte żaluzje”, „otwarte podesty”, 

„wysunięty maszt” - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania i stan 

naładowania akumulatorów główny wyłącznik oświetlenia skrytek - 

sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy  

- kontrolka włączenia autopompy  

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku  

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku  

- wskaźnik niskiego ciśnienia autopompy  

- wskaźnik wysokiego ciśnienia autopompy  

- zamontowane ładowarki do latarek oraz radiostacji dostarczone przez 

Zamawiającego 

Spełnia 
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2.10  Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3200 mm. 

Zamawiający nie uwzględnia w tej wysokości sprzętu zamontowanego na 

dachu pojazdu.  

Spełnia 

2.11  Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania 

urządzeń, które wymagają stałego zasilania oraz w samo rozłączalne (w 

momencie rozruchu silnika) gniazdo do ładowania akumulatorów z 

zewnętrznego źródła 230 VAC, zintegrowane ze złączem do uzupełniania 

powietrza w układzie pneumatycznym z sieci zewnętrznej, wtyczka i 

przewodem o długości min 4 m. 

Spełnia 

2.12  Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych 

urządzeń pojazdu.  

Spełnia 

2.13  Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (1 klin, klucz do 

kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, 

gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe) oraz 

hak holowniczy. 

Spełnia 

2.14  Kolor pojazdu:  

- nadwozie samochodu – RAL 3000,  

- żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium,  

- błotniki i zderzaki – białe  

- oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem 

dostarczonym przez zamawiającego, nazwą jednostki i logo jednostki,  

- spód zabudowy zabezpieczony dodatkowo lakierem do zabezpieczenia 

podwozi. 

Spełnia 

2.15  Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w indywidualne 

oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, dodatkowy podest z 

gniazdem umożliwiającym podłączenie ładowarek do radiotelefonów 

przenośnych i latarek, oraz w reflektor ręczny do oświetlenia numerów 

budynków. 

Spełnia 

3  Zabudowa pożarnicza 

3.1  Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal 

nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale bez 

względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). Wewnętrzne poszycia 

skrytek wyłożone anodowaną gładką blachą aluminiową, natomiast spody 

schowków wykończone blachą ryflowaną. W przypadku zastosowania 

zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, 

przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania 

Spełnia 
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wyposażenia powinny być zabezpieczone.  

3.2  Drabina do wejścia na dach z poręczami w górnej części ułatwiającymi 

wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu po lewej stronie, w górnej części 

drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie Szczeble w 

wykonaniu antypoślizgowym. Powierzchnie platform, podestu roboczego i 

podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym (nie dopuszcza się 

zastosowania blachy ryflowanej). 

 

3.3  Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi 

wspomaganymi systemem sprężynowym, i zabezpieczającym przed 

samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję 

wyposażone w zamknięcie typu rurkowego lub równoważne, zamki zamykane 

na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wszystkie 

żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie. (wszystkie taśmy 

zainstalowane po prawej stronie skrytki) Dopuszcza się umiejscowienie 

ściągaczy żaluzji, po lewej lub prawej stronie, w zależności od rozwiązań 

technicznych zastosowanych w skrytkach, m.in.: półek, regałów obrotowych, 

palet pionowych obrotowych, palet poziomych. itp. W kabinie sygnalizacja 

otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym  

Spełnia 

3.4  Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, 

podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w 

rękawicach.  

Spełnia 

3.5  Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy muszą być wyposażone w 

oświetlenie, listwy - LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, 

przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Pojazd 

posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu składające się z listew LED, 

zamontowanych nad żaluzjami na całej długości oraz dodatkowych lamp 

bocznych (min 3 szt. na stronę) do oświetlenia dalszego pola pracy 

wbudowane w kompozytowe balustrady boczne.  

Z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane 

obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy. 

Spełnia 

3.6  W jednej ze skrytek zainstalowane zasobniki metalowe na mydło w płynie, 

wodę i ręczniki papierowe. Kranik umożliwiający podanie wody do celów 

sanitarnych, zainstalowany w taki sposób, aby woda nie spływała do wnętrza 

skrytki. 

Spełnia 

3.7 Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy.  

W kabinie zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z 

możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy. 

Spełnia 

3.8  Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) 

lub szuflady w położeniu roboczym nie  wyżej niż 1850 mm od poziomu 

Spełnia 
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terenu. Wszystkie półki w zabudowie wykonane w systemie z możliwością 

regulacji położenia wysokości półek. 

3.9  Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu 

antypoślizgowym. Balustrady boczne dachu wykonane z materiałów 

kompozytowych lub aluminiowych jako nierozłączna część z nadbudową 

pożarniczą Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa 

na sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm (dokładny wymiar 

skrzyni zostanie ustalony w trakcie realizacji zamówienia), posiadająca 

oświetlenie wewnętrzne typu LED. Ponadto uchwyty na drabinę, uchwyty na 

węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice, itp. 

Spełnia 

3.10  Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2900 dm3 przy ciśnieniu 8 bar 

i min 400 dm3 przy ciśnieniu 40 bar. Autopompa zlokalizowana z tyłu 

pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi.  

Układ posiada możliwość jednoczesnego podania wody lub piany do: 

- dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, 

umieszczonych w zamykanych klapami lub żaluzjami schowkach bocznych.  

- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia  

- działka wodno – pianowego sterowanego z panelu działka  

- podanie wody do zbiornika samochodu z funkcją obiegu zamkniętego.  

W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia 

kontrolno - sterownicze pracy pompy:  

-manowakuometr  

-manometr niskiego ciśnienia  

-manometr wysokiego ciśnienia  

-wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu  

  -wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku  

  -regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu  

-miernik prędkości obrotowej wału pompy  

-kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik (stany 

awaryjne)  

-kontrolka włączenia autopompy  

-licznik czasu-pracy autopompy  

- załączanie przystawki z przedziału autopompy 

W przedziale autopompy należy, zamontować zespół:  
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- sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia 

tłoczenia, z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy 

3.11  Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją 

włączenia w kabinie kierowcy.  

Spełnia 

3.12  Dozownik środka pianotwórczego automatyczny, dostosowany do wydajności 

autopompy, umożliwiający uzyskanie co najmniej stężeń 3 i 6 % w całym 

zakresie pracy.  

Spełnia 

3.13  Wszystkie elementy układu wodno-pianowego musi być odporne na korozję i 

działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i 

modyfikatorów.  

Spełnia 

3.14  Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite 

odwodnienie przy użyciu możliwie najmniejszej ilości zaworów.  

Spełnia 

3.15  Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie 

zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem. 

Spełnia 

3.16  W przedziale autopompy włącznik i wyłącznik do uruchamiania silnika 

samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego 

położenia dźwigni zmiany biegów. 

Spełnia 

3.17  Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element 

zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych 

zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego 

pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy.  

Spełnia 

3.18  Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności 

nominalnej min. 2,0 m
3
 a max 3,0 m

3
. Układ napełniania zbiornika z 

automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego 

przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika. 

Spełnia 

3.19  Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10% pojemności 

zbiornika wody, odpornych na działanie środków pianotwórczych i 

modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z 

poziomu terenu i z dachu pojazdu. 

Spełnia 

3.20  Pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, 

wyposażoną w co najmniej dwie nasady W75 umieszczona w zamykanym 

klapą lub żaluzją schowku bocznym z zaworem kulowym. Nasady powinny 

posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń 

stałych.  

Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy 

Spełnia 
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trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami:  

-nasada wodna zasilająca kolor niebieski  

-nasada wodna tłoczna kolor czerwony  

-nasada środka pianotwórczego kolor żółty 

3.21  Pojazd musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię 

szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną 

prądownicą wodno-pianową z płynną regulację kąta rozproszenia strumienia 

wodnego, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. Linia szybkiego 

natarcia umożliwiająca podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia 

węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę 

umożliwiającą zwijanie węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i 

ręczny oraz w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie 

linii przy użyciu sprężonego powietrza. 

Spełnia 

3.22  Działko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajności min 800÷1600 l 

/min, z nakładką do piany oraz z regulacją  strumienia (zwarty, rozproszony) 

umieszczone na dachu zabudowy pojazdu.   

Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający kulowy 

ręczny. 

Dopuszcza się, aby zamiast zaworu odcinającego kulowego ręcznego, 

zamontowanego przy podstawie działka, zostało zastosowane inne 

rozwiązanie, umożliwiające odcięcie dopływu wody bezpośrednio ze 

stanowiska obsługi działka, np. elektrozawór na linii do działka, 

zamontowany w ogrzewanym przedziale autopompy.  

Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej - od kąta limitowanego 

obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do 

stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających 

elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy.  

Spełnia 

3.23  Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt 

oświetleniowy, zabudowany na stałe w pojeździe, z reflektorami LED o 

łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm zasilany z instalacji 

elektrycznej pojazdu napięciem 24V oraz możliwością zasilania z agregatu 

prądotwórczego (dostarczony przez Zamawiającego). Wysokość min. 5 m od 

podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych 

poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. 

Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 65. Umiejscowienie masztu nie 

powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, oraz drabiną. Sygnalizacja 

podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym. 

Dodatkowo wymagane:  

- obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 170º - w obie strony  

Spełnia 
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- złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania  

- możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na różnej 

wysokości 

3.24 Wciągarka elektryczna min. 8t – montaż z przodu pojazdu  

Szekle/zaczepy do mocowania lin do wyciągania samochodu z przodu i z tyłu, 

dostosowane do masy własnej pojazdu. Pojazd wyposażony w zaczep 

holowniczy. 

Spełnia 

3.25 Pojazd wyposażony w agregat proszkowy sterowany mechanicznie 

spełniający poniższe wymogi: 

- Pojemność zbiornika min 250 kg. 

- Agregat musi posiadać min. 1 wyjście proszkowe napędzane mechanicznie, 

płukanie mechanicznie. 

- Zbiornik gazu napędowego min. 25 litrów i ciśnieniu min. 200 bar, 

wyposażony w zawór mechaniczny. 

Spełnia 

4 Dodatkowe warunki Zamawiającego 

4.1  Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z 

„Wymaganiami dla średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych”. 

Wykonawca zamotuje sprzęt dostarczony przez zamawiającego. 

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia pozostałego sprzętu do uzgodnienia z 

użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia. 

Spełnia 

5 Pozostałe warunki Zamawiającego 

5.1  Zamawiający wymaga: 

- objęcia podwozia oraz nadwozia (zabudowy) pojazdu minimalnym okresem 

gwarancji – 24 miesiące. 

 

Spełnia 

5.3  Wykonawca zapewni Zamawiającemu szkolenie z obsługi pojazdu. Spełnia 
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Załącznik nr 1D do SWZ 
WL.2370.1.2023 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

dla 4 części: Dostawa średniego samochodu kwatermistrzowskiego (Skw) 
 

Lp. Wyszczególnienie 

POTWIERDZENIE 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

1. Warunki ogólne:   

1.1 

Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z 

uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów 

uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”   

(t. j. Dz.U. z 2021 r., poz.450 z późn. zm.) 

Spełnia 

1.2 

Pojazd spełnia wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz 

Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów 

specjalnych: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 450) 

Spełnia 

1.3 

Pojazd spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dn. 20.06.2007 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), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym, z dnia 

27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) wraz z uszczegółowieniem 

tych wymogów i wyposażeniem podanym niżej. 

Spełnienie w/w wymagań to dostarczenie, przedłożenie najpóźniej w 

dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia 

aktualnego świadectwa dopuszczenia dla tego pojazdu wydane przez 

CNBOP. 

Spełnia 

1.4 

Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z 

Zarządzeniem  Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży 

Pożarnej z dnia 24 styczna 2020 roku w sprawie gospodarki 

transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz.3, ze mianami.). 

Numery zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji 

zamówienia. 

Spełnia 

1.5 

Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji wydane 

przez właściwego Ministra lub świadectwo WE. W przypadku, gdy 

przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta 

podwozia wymagane jest świadectwo homologacji całego pojazdu 

oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. 

Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać 

wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub 

międzynarodowych. 

Spełnia 

1.6 Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia 2022 r. Spełnia 

1.7 

Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 ,,lub 

równoważnej’’:    M -  średnia, uterenowiona, napęd 4x4 z blokadami 

mechanizmów różnicowych osi przedniej i osi tylnej  i mechanizmu 

różnicowego międzyosiowego.  

Spełnia 

2. Podwozie z kabiną:   
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2.1 

Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, 

potwierdzające 

parametry podwozia i spełniać m.in. następujące warunki: 

- silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min 200  kW, 

- silnik spełniający aktualnie obowiązujące normy ochrony 

środowiska                (czystość spalin), normę emisji spalin i 

zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów) 

obowiązującą w dniu odbioru pojazdu, umożliwiającą rejestrację 

pojazdu, min. EURO 6. 

Spełnia 

2.2 

Klasa pojazdu wg. Polskiej Normy PN-EN 1846-1 ,,lub 

równoważnej’’:  M -  średnia 

Spełnia 

2.3 

Kategoria pojazdu  wg. Polskiej Normy PN-EN 1846-1 ,,lub 

równoważnej’’:  2 -  uterenowiona, 4x4, 

Spełnia 

2.4 

Skrzynia biegów manualna. 

- przekładnia rozdzielcza z możliwością  wyboru przełożeń 

szosowych i terenowych, 

- system blokady mechanizmu różnicowego osi tylnej i przedniej. 

Spełnia 

2.5 
Masa całkowita  do 16000 kg. Spełnia 

2.6 
Ładowność      min.   6000 kg. Spełnia 

2.7 

Zbiornik paliwa minimum 150 litrów. 

-  powinna zapewnić przejazd min. 300 km lub 4 godzinną pracę na 

załączonej przystawce odbioru mocy. 

W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji 

spalin (np. AdBlue) nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego 

silnika (ani redukcja mocy silnika) w przypadku braku tego środka. 

Spełnia 

2.8 

Koła osi tylnej typu bliźniak. 

- opony uniwersalne (wielosezonowe) z bieżnikiem szosowo – 

terenowym, 

- pełno wymiarowe koło zapasowe przewożone na pojeździe. 

Spełnia 

2.9 

Zawieszenie osi przedniej i osi tylnej: 

- mechaniczne resory, dopuszcza się poduszki pneumatyczne, 

- amortyzatory teleskopowe,  

- stabilizatory przechyłów. 

Spełnia 

2.10 
Układ kierowniczy w pojeździe powinien być ze wspomaganiem. Spełnia 

2.11 Układ hamulcowy w pojeździe powinien być wyposażony w system Spełnia 
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ABS. 

2.12 
Prędkość maksymalna pojazdu powinna być nie mniejsza niż 90 km/h. Spełnia 

2.13 

Pojazd należy wyposażyć w przystawkę odbioru mocy do napędu 

żurawia hydraulicznego. 

Spełnia 

2.14 

Pojazd należy wyposażyć z tyłu pojazdu w  hak  holowniczy 

paszczowy (wahliwy) typ 40   wg PN-92/S-48023 służący do 

holowania przyczep o  dopuszczalnej masie całkowitej min. 6 t wraz  

z złączami elektrycznymi i pneumatycznymi . 

- po dwa  zaczepy holownicze z przodu i z tyłu typu „szekla” 

umożliwiające odholowanie.  

Każdy zaczep musi wytrzymać obciążenie min. 100 kN, 

Spełnia 

2.15 

Pojazd wyposażony  w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, 

zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. 

Mocowanie tylnego zderzaka powinno być ruchome, tzn. zderzak 

powinien mieć możliwość podnoszenia. 

Spełnia 

 
 Spełnia 

2,16 

Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu i 

przystosowany do współpracy     z odciągiem spalin. Nie może być 

skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. 

Spełnia 

2,17 

Pojazd powinien wyposażony być w sztywny hol zamocowany w 

pojeździe. Miejsce mocowania     do uzgodnienia z zamawiającym. 

Spełnia 

2.18 

Kabina: 

- dwudrzwiowa, jednomodułowa, min. 2 - osobowa z układem siedzeń 

usytuowanych przodem        do kierunku jazdy. 

- kabina wyposażona we wszystkie niezbędne urządzenia do 

sterowania i kontroli pojazdu oraz  kontroli stanu żurawia 

hydraulicznego w tym: załączenia przystawki odbioru mocy, ułożenia             

w pozycji transportowej. 

- fotele kierowcy i pozostałe z regulacją odległości i pochylenia 

oparcia wyposażone                          w bezwładnościowe pasy 

bezpieczeństwa, dodatkowo fotel kierowcy amortyzowany z regulacją 

wysokości, pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystość, 

nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, 

- indywidualne oświetlenie nad fotelem dowódcy na wysięgniku 

giętkim, 

- system ogrzewania i wentylacji niezależny od pracy silnika, 

- światła przeciwmgielne z przodu pojazdu, 

- światła do jazdy dziennej uruchamiane po przekręceniu kluczyka, 

- elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, 

- lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, 

- lusterko rampowe – dojazdowe, przednie, 

- centralny zamek, 

- w kabinie naniesione oznaczenia odnośnie szerokości, wysokości, 

długości, masy maksymalnej nacisku na osie 

- elektrycznie sterowane szyby w drzwiach kierowcy i pasażera,  

- reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków 

zainstalowany 

   w kabinie o mocy min. 55 W, zasilany z instalacji elektrycznej 

Spełnia 
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pojazdu, 

- klimatyzacja, 

- radio samochodowe fabryczne 

2.19 

Pojazd wyposażony w dodatkowy pneumatyczny lub elektroniczny 

sygnał dźwiękowy z możliwością sterowania przez kierowcę bądź 

dowódcę, uruchamiany oddzielnym wyłącznikiem. 

Spełnia 

2.20 

W kabinie pojazdu powinny być zamontowane dwie latarki 

akumulatorowe w wykonaniu udaroodpornym, przeznaczone do pracy 

w strefie zagrożonej wybuchem strefa I, min. IP 65, źródło światła 

LED o mocy min. 100 lumenów. Latarki kątowe z możliwością 

łatwego przymocowania      do ubrania specjalnego.  

Spełnia 

2.21 

W kabinie pojazdu powinny być zamontowany radiotelefon 

przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-

funkcjonalne określone w załączniku nr  3 do Rozkazu Nr 8 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 

kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad 

organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 

7), dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie 

częstotliwości VHF 136-174 MHz. Parametry szczególne: 

Modulacje 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXE, moc 1-25 W, odstęp 

międzykanałowy minimum 12,5 kHz, nie mniej niż 512 

kanałów. Alfanumeryczny 14-znakowy wyświetlacz LCD. 

Możliwość prezentowania nazwy korespondenta na 

wyświetlaczu w trybie łączności cyfrowej. Ochrona 

radiotelefonu i zestawu do zdalnego sterowania przed pyłem i 

wodą minimum IP54, normy MIL-STD-810 C/D/E/F „lub 

równoważnej”. Mikrofon z klawiaturą DTMF. Wbudowany 

odbiornik GPS i zamontowana zewnętrzna antena na podszybiu 

kabiny kierowcy. W przedziale autopompy zainstalowany 

głośnik oraz mikrofon, umożliwiający prowadzenie 

korespondencji za pomocą radiotelefonu zainstalowanego w 

kabinie kierowcy. Antena ¼ fali, zysk anteny min 2,15 dBi, 

dostosowana do rodzaju zabudowy – metalowa/kompozytowa, 

umieszczona na dachu pojazdu/kabiny kierowcy, 

przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie 149 MHz, 

wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej (WFS) 

wykonanego po montażu anteny. Współczynnik fali stojącej 

kanału ogólnopolskiego PSP (B028) dla wykonanej instalacji 

antenowej nie większy niż 1,1. Każda w ten sposób wykonana 

instalacja antenowa musi posiadać wydruk z pomiaru 

potwierdzający w/w współczynnik dla danej instalacji. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybiórczej weryfikacji 

parametrów wykonanej instalacji na etapie odbioru. Zasilanie 

radiotelefonu zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem 

umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Zasilanie 

radiotelefonu poprzez  reduktor napięcia 24/12V. Miejsce 

montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z 

zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Sposób 

montażu radiotelefonu musi zapewniać łatwy dostęp do złącza 

antenowego. Wszystkie podzespoły zestawu jednego 

producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta 

oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny i modułu 
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łączności zainstalowanego w przedziale autopompy. 

Ukompletowanie zestawu: 

-  zespół N/O, 

-  podstawa montażowa, 

-  mikrofon z klawiaturą DTMF, 

-  antena ¼ fali, 

-  odbiornik GPS dedykowany do zespołu N/O, 

-  kabel zasilania DC odpowiedni do miejsca montażu 

radiotelefonu, 

-  zestaw do zdalnego sterowania radiotelefonu z panelu 

przedniego (opcjonalnie po uzgodnieniu miejsca montażu 

radiotelefonu z zamawiającym), 

-  moduł łączności do przedziału autopompy, 

-  wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej 

zainstalowanej anteny dostarczony w dniu odbioru techniczno-

jakościowego pojazdu, 

-  komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w 

języku polskim dla użytkownika radiotelefonu, 

-  zestaw do programowania radiotelefonu – odpowiedni 

przewód i oprogramowanie z licencją przeznczone do danego 

zaoferowanego typu radiotelefonu.   

Radiotelefon musi mieć możliwość maskowania korespondencji w 
trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 
40 bitów. 

2.22 

W kabinie pojazdu zamontowane powinny być dwa radiotelefony 

noszonych spełniających minimalne wymagania techniczno-

funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do Instrukcji w sprawie 

organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 

2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7., dopuszczony do stosowania 

w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz. Parametry 

szczególne:  

Modulacje 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXE, moc 1-5 W, odstęp 

międzykanałowy minimum 12,5 kHz, nie mniej niż 512 kanałów. 

Odbiornik GPS wbudowany w radiotelefon. Alfanumeryczny 14-

znakowy wyświetlacz LCD. Możliwość prezentowania nazwy 

korespondenta na wyświetlaczu w trybie łączności cyfrowej. Pełna 

klawiatura DTMF. Ochrona radiotelefonu przed pyłem i wodą 

minimum IP67, normy MIL-STD-810 C/D/E/F „lub równoważnej”. 

Mikrofonogłośnik w wykonaniu minimum IP-57. Akumulator Li-Ion 

min. 1950 mAh. Dedykowana samochodowa ładowarka 

jednopozycyjna, zasilana z instalacji elektrycznej pojazdu o napięciu 

zasilania minimum 12 V prądu stałego, zapewniającą: sygnalizację 

cyklu pracy, ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. 

Dopuszcza się zastosowanie ładowarek jako mocowań przy 

zabezpieczeniu radiotelefonów przed przemieszczaniem. Miejsce 

montażu ładowarek należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie 

realizacji zamówienia. Ładowarki zabezpieczone oddzielnym 
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bezpiecznikiem łatwo dostępnym, umiejscowionym na zewnątrz przy 

ładowarkach.  

Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne 

zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z 

wyjątkiem ładowarek samochodowych. 

Ukompletowanie zestawu: 

-  zespół N/O – 1 szt., 

-  akumulator Litowo-Jonowy minimum 1950 mAh (dedykowane 

przez producenta zespołu N/O) – 2 szt., 

-  antena – zakres częstotliwości pracy 147 – 160 MHz, długość min. 

15 cm – 1 szt., 

-  mikrofonogłośnik w wykonaniu minimum IP-57 – 1 szt., 

-  klips do pasa (szerokość pasa 50 mm) – 1 szt., 

-  specjalizowana ładowarka przewoźna dedykowana do montażu w 

pojeździe o napięciu zasilania minimum 12 V prądu stałego – 1 szt., 

-  komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim 

dla użytkownika radiotelefonu noszonego. 

Radiotelefony powinny być zaprogramowane zgodnie z dostarczoną 

po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Wszystkie radiotelefony 

zamontowane w uchwytach / gniazdach / ładowarkach 

z zabezpieczeniem uniemożliwiającym samoczynne wypięcie. 

Dla radiotelefonów noszonych należy dostarczyć zestaw do 

programowania radiotelefonu: odpowiedni przewód i 

oprogramowanie z licencją przeznczone do danego zaoferowanego 

typu radiotelefonu. 

Radiotelefony muszą mieć możliwość maskowania korespondencji w 

trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 

40 bitów. 

2.23 

Pojazd wyposażony powinien być w GPS (urządzenie dostarcza 

zamawiający). 

W pojeździe powinien być zamontowany przez wykonawcę moduł 

lokalizacji pojazdów oraz terminal statutów dostarczony przez 

zamawiającego. Wykonawca dokona demontażu i montażu w/w 

modułu i terminala z obecnie  eksploatowanego w siedzibie 

zamawiającego. 

Miejsce montażu urządzenia do uzgodnienia z zamawiającym. 

Spełnia 

2.24 

Pojazd wyposażony powinien być w kamerę cofania z monitorem 

kolorowym    o przekątnej min.        7 cali, zamontowany w polu 

widzenia kierowcy. Kamera wodoodporna umożliwiająca widoczność   

w nocy przy oświetleniu drogi cofania światłami lamp cofania. 

Spełnia 

2.25 Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania Spełnia 
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akumulatorów z zewnętrznego źródła ~ 230V oraz sprężonego 

powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu          z 

sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie 

uruchamiania pojazdu, gniazdo przyłączeniowe umieszczone po lewej 

stronie. W kabinie pojazdu zamontowana sygnalizacja świetlna i 

dźwiękowa informująca kierowcę o podłączeniu do zewnętrznego 

źródła.  

W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i dźwiękowa podłączenia 

instalacji 

do zewnętrznego źródła. 

2.26 

Pojazd powinien być oznakowany i wyposażony w urządzenia 

sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe w technologii 

LED wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Państwowej 

Straży Pożarnej, w szczególności: 

-  urządzenie dźwiękowe powinno umożliwiać podawanie 

komunikatów 

   słownych, 

- belka sygnalizacyjna z dwoma niebieskimi lampami wysyłającymi 

sygnał błyskowy w technologii LED i napisem „STRAŻ” oraz 

pojedyncza lampa sygnalizacyjna niebieska wysyłająca sygnał 

błyskowy w technologii LED z tyłu pojazdu lub dwie lampy 

sygnalizacyjne w technologii LED montowane na dachu kabiny 

pojazdu oraz pojedyncza lampa sygnalizacyjna niebieska wysyłająca 

sygnał błyskowy w technologii LED z tyłu pojazdu, 

- dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał 

błyskowy w technologii LED    z przodu pojazdu. 

Wszystkie lampy ostrzegawcze i głośnik zabezpieczone przed 

uszkodzeniem mechanicznym np. osłony w wykonaniu metalowym. 

Spełnia 

2.27 

Instalacja wyposażona w sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego 

biegu wstecznego, jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania, 

natomiast dźwiękowy sygnał ostrzegawczy powinien mieć natężenie 

minimum 80 dB (A). 

Spełnia 

2.28 

Instalacja elektryczna pojazdu musi być wyposażona w główny 

wyłącznik prądu odłączający wszystkie odbiorniki (z wyjątkiem tych, 

które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik umieszczony z lewej 

strony pojazdu w łatwo dostępnym widocznym miejscu i wyraźnie 

oznakowany. 

Spełnia 

2.29 

Pojazd wyposażony w fabrycznie zamontowaną do podwozia 

wyciągarkę zgodną z normą PN EN 14492-1 ,, lub równoważną o 

maksymalnej sile uciągu min 7 t, długość liny 30 m. Wciągarka 

powinna być zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie z warunkami 

technicznymi producenta wciągarki i wytycznymi producenta 

podwozia. Sterowanie pracą wciągarki powinno być realizowane z 

pulpitu przewodowego oraz bezprzewodowo. Gniazdo 

przyłączeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone 

z przodu pojazdu, w miejscu umożliwiającym dogodną obserwację 
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pracy wciągarki. Końcowy odcinek liny powinien być pomalowany na 

kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia 

odwijania. Wciągarka powinna zapewnić możliwość ręcznego 

rozwinięcia liny. Wyłącznik główny zasilania wciągarki 

zamontowany w miejscu widocznym dla operatora. 

Osprzęt do wciągarki: 

- szekla (omega) typu BW o dopuszczalnym obciążeniu roboczym 

min. 7 t. -  szt.1, 

- pęto stalowe o obwodzie zamkniętym o nośności min. 7 t. (przy 

kącie 0
0
), długości min. 5 m – 1 szt. 

2.30 

Pojazd wyposażony w co najmniej: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, 

klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z 

manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową o 

pojemności środka min. 2 kg. 

Spełnia 

2.31 

Pojazd wyposażony w oświetlenie pola pracy żurawia hydraulicznego 

w warunkach słabej widoczności. Natężenie oświetlenia min. 5 lx w 

całym zakresie pola pracy żurawia. 

Spełnia 

2.32 
Oświetlenie zewnętrzne pojazdu zabezpieczone przed uszkodzeniem 

siatkami ochronnymi. 

Spełnia 

2.33 

Pojazd wyposażony powinien być w instalację pneumatyczną 

zapewniającą możliwość wyjazdu pojazdu w ciągu 60 s. od chwili 

uruchomienia silnika samochodu, po 12 godzinnym postoju bez 

uzupełniania zbiorników powietrza jednocześnie musi być 

zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. 

Spełnia 

2.34 
Podstawowa obsługa silnika powinna być możliwa bez podnoszenia 

kabiny 

Spełnia 

2.35 

Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy przez 

min. 4 godziny w normalnych warunkach pracy w czasie postoju, w 

czasie z załączoną przystawką odbioru mocy bez uzupełniania cieczy 

chłodzącej, olejów, oleju napędowego. W tym czasie w normalnej 

temperaturze eksploatacji, temperatura sinika i układu przeniesienia 

napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez 

producenta. 

Spełnia 

2.36 
Zamontowane w pojeździe układy i urządzenia muszą zachować 

swoje właściwości pracy                 w temperaturze od: - 25 do + 45 
o
C 

Spełnia 

2.37 

Pojazd powinien wyposażony być w pełnowymiarowe koło zapasowe 

z możliwością zamontowania na przednia i tylną oś pojazdu. 

Zamontowane na pojeździe w sposób umożliwiający bezpieczne 

zdemontowanie przez jedną osobę. 

Spełnia 

2.38 
Pojazd powinien być wyposażony w mocowania do podłączenia pługa 

śnieżnego z przodu pojazdu. 

Spełnia 

2.39 

Kolorystyka:  

- błotniki i zderzaki:  białe RAL 9010,  

- kabina:  czerwień sygnałowa RAL 3000, 

- skrzynia załadunkowa:  naturalny kolor aluminium, 

- podwozie:  czarne lub ciemno szare. 

Spełnia 

3. Zabudowa przestrzeni ładunkowej  

3.1 

Skrzynia ładunkowa o wymiarach: 

- długość: minimum 4500 mm. 

- szerokość: minimum 2400 mm, 
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- wysokość: minimum 1900 mm (mierzona od poziomu podłogi do 

wewnętrznej strony pałąków z opończą w najniższej części dachu).  

3.2 

Burty skrzyni ładunkowej wykonane z materiałów odpornych na 

korozję (np. profili aluminiowych)   z możliwością otwierania burt 

bocznych i burty tylnej bez konieczności zdejmowania pałąków            

i opończy. 

Zapewnić możliwość bezpiecznego wchodzenia i schodzenia osób na 

skrzynię ładunkową z tyłu pojazdu (w trakcie realizacji do 

uzgodnienia z zamawiającym). 

Spełnia 

3.3 
Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z elementów drewnianych lub 

kompozytowych. 

Spełnia 

3.4 

Skrzynia ładunkowa zamontowana w pojeździe przystosowana do 

bezpiecznego transportu: zawiesi, pasów spinających ładunek na 

skrzyni załadunkowej pojazdu..   

Spełnia 

3.5 

Przestrzeń ładunkowa zabezpieczona przed wpływem zjawisk 

atmosferycznych  stelażem nośnym (pałąkami) i demontowaną 

opończą (plandeką) w kolorze czerwonym z logo PSP i napisem 

„Państwowa Straż Pożarna” umieszczonym  po obu stronach 

bocznych na całej długości.  

- jeden bok (plandeki) możliwość podnoszenia oraz dach (plandeki)  z 

możliwością rozkładania. 

Spełnia 

3.6 

Skrzynia ładunkowa przystosowana do mocowania palet za pomocą 

pasów spinających z wykorzystaniem uchwytów zamontowanych w 

pomoście skrzyni. Pasy spinające do zamocowania min. 10 szt. 

europalet.  

Spełnia 

3.7 

W przestrzeni ładunkowej zamontowane urządzenie do sygnalizacji z 

kabiną kierowcy z możliwością jego rozłączenia w przypadku 

demontażu stelaża i opończy.  

W przestrzeni ładunkowej zamontować oświetlenie z możliwością 

jego rozłączenia w przypadku demontażu stelaża i opończy. 

Spełnia 

4. Żuraw hydrauliczny  

4.1 

Żuraw hydrauliczny zamontowany za kabiną pojazdu.  

- napęd żurawia  hydrauliczny,  

- podpory stabilizacyjne wysuwane hydraulicznie, 

- dodatkowy pilot do sterowania żurawiem. 

Spełnia 

4.2 
Żuraw hydrauliczny wyposażony w elektroniczny system 

zabezpieczenia przed przeciążeniem. 

Spełnia 

4.3 
Kąt obrotu żurawia min. 360 stopni, z ogranicznikiem obrotu 

uniemożliwiającym unoszenie ładunku nad kabiną. 

Spełnia 

4.4 

Nośność żurawia dla: 

- 2 m wysuwu żurawia - min. 7000 kg, 

- 6 m wysuwu żurawia - min. 1000 kg. 

Spełnia 

4.5 

Osprzęt do żurawia: 

- zawiesia linowe z kauszą podwójne z hakami o nośn. min. 3 t, dł. 2 

m – 2 szt., 

- zawiesia linowe z kauszą podwójne z hakami o nośn. min. 6 t, dł. 2 

m – 2 szt., 

- zawiesia tekstylne o nośności min. 4 t, długość min. 8 m – 2 szt., 
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- zawiesia tekstylne o nośności min. 8 t, długość min. 8 m – 2 szt., 

- zawiesia pasowe o nośności min. 4 t, długość min. 8 m – 2 szt., 

-zawiesie (hak) do podnoszenia europalet o  nośności min. 4 t -  szt 1  

- podkłady pod podpory stabilizacyjne – 2 szt.  

5. Pozostałe warunki Zamawiającego  

5.1 

Gwarancja. 

Zamawiający wymaga, aby samochód oraz całość dostarczonego z 

nim wyposażenia objęte były minimum 36 - miesięczną gwarancją 

bez limitu kilometrów na podwozie samochodu zabudowę oraz 

zamontowany sprzęt. 

Bezpłatny dla Zamawiającego i Użytkownika okres gwarancji 

obejmuje przeglądy oraz naprawy serwisowe, części zamienne, 

robociznę oraz pozostałe materiały eksploatacyjne przez okres 

minimum 36 miesięcy od momentu odbioru pojazdu przez 

Zamawiającego. 

Spełnia 

5.2 
Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu 

podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego). 

Spełnia 

5.3 
Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia / zabudowy (podać adres 

serwisu nadwozia / zabudowy najbliższy siedzibie Zamawiającego). 

Spełnia 

5.4 

Minimum jeden punkt serwisowy żurawia hydraulicznego (podać 

adres serwisu żurawia hydraulicznego, najbliższy siedzibie 

Zamawiającego). 

Spełnia 

5.5 

Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie 

do 2 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez czas reakcji 

rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do Użytkownika lub 

przemieszczenie samochodu do siedziby serwisu). 

Spełnia 

5.6 

Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: 

- pełne stany płynów eksploatacyjnych na pojeździe. 

- instrukcji obsługi w języku polskim do samochodu i 

zainstalowanych urządzeń, 

- dokumentacji potwierdzającej homologację zwiesi, lin, szekli, 

- dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu, 

wynikającej z ustawy 

„Prawo o ruchu drogowym”(karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa 

homologacji, badania techniczne), 

- dokumentacji niezbędnej do rejestracji urządzenia (żuraw 

hydrauliczny) w Urzędzie Dozoru Technicznego. 

Spełnia 

5.7 
Koszty przeglądu UDT żurawia po stronie Wykonawcy. Spełnia 

5.7 

Na czas przeprowadzenia procedury rejestracji dopuszcza się 

pozostawienie pojazdu w depozycie      u producenta w trakcie 

pozostawienia pojazdu w depozycie zamawiający nie ponosi 

dodatkowych kosztów związanych z omawianym postojem. 

Spełnia 

5.8 

Na dzień odbioru faktycznego pojazd powinien być zatankowany 

paliwem oraz środkiem AdBlue    do pełnych stanów. Koszty paliwa i 

środka AdBlue pokrywa Wykonawca. 

Spełnia 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

Jednolity Europejski Dokument Zamówień (JEDZ) 

 

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) 

 

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

podmiotu zamawiającego  

Informacje na temat publikacji 

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 

- 

Krajowy dziennik urzędowy 

- 

W przypadku gdy zaproszenie do ubiegania się o zamówienie nie zostało opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej bądź gdy jego publikacja w Dzienniku Urzędowym nie jest wymagana, wówczas 

instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający musi podać informacje umożliwiające jednoznaczne 

zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym). 

Tożsamość zamawiającego 

Oficjalna nazwa: 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 

Państwo: 

Polska 

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia 

Rodzaj procedury 

Procedura otwarta 

Tytuł: 

Dostawa czterech samochodów pożarniczych: GBAM 25m3, GCBA 9m3, GBAPr i SKw  

Krótki opis: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech samochodów pożarniczych: GBAM 25m3, GCBA 9m3, 

GBAPr i SKw. Zamówienie zostało podzielone na 4 części: 

1 część: Dostawa samochodu gaśniczego - ciągnika siodłowego z naczepą cysterną do wody ze zbiornikiem 

25m
3 
(GBAM 25m3);  

2 część: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze zbiornikiem wody min. 9m
3
 (GCBA 

9m3); 

3 część: Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z modułem proszkowym (GBAPr); 

4 część: Dostawa średniego samochodu kwatermistrzowskiego (Skw). 

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

dotyczy): 

WL.2370.1.2023 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: Informacje na temat wykonawcy 

Nazwa: 

- 

Ulica i numer: 

- 

Kod pocztowy: 

- 

Miejscowość: 

- 

Państwo: 

--- 
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Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

- 

E-mail: 

- 

Telefon: 

- 

Osoba(-y) wyznaczona(-e) do kontaktów: 

- 

Numer VAT (jeżeli dotyczy): 

- 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest 

wymagany i ma zastosowanie. 

- 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? 

❍ Tak 

❍ Nie 

Jedynie w przypadku, gdy zamówienie jest zastrzeżone: Czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, 

„przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia 

chronionego? 

❍ Tak 

❍ Nie 

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. 

- 

W stosownych przypadkach, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych 

wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) 

kwalifikowania)? 

❍ Tak 

❍ Nie     

•Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B oraz (w odpowiednich 

przypadkach) w sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym 

przypadku wypełnić i podpisać część VI. 

a) Proszę podać 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: 

- 

d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? 

❍ Tak 

❍ 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 danym 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? 
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❍ Tak 

❍ Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

- 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? 

❍ Tak 

❍ Nie 

•Proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty 

zamówienia. 

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: 

- 

W stosownych przypadkach, wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca 

zamierza złożyć ofertę: 

- 

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy #1 

•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: 

Imię 

- 

Nazwisko 

- 

Data urodzenia 

- 

Miejsce urodzenia 

- 

Ulica i numer: 

- 

Kod pocztowy: 

- 

Miejscowość: 

- 

Państwo: 

--- 

E-mail: 

- 

Telefon: 

- 

Stanowisko/Działający(-a) jako: 

- 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu 

itd.): 

- 

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów   

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 
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❍ Nie 

•Proszę przedstawić odrębne formularze ESPD zawierające informacje wymagane zgodnie z sekcjami A i B 

niniejszej części oraz częścią III dla każdego z podmiotów, których to dotyczy, należycie wypełnione i 

podpisane 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 zgodnie z częściami IV i V. 

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.) 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? 

❍ Tak 

❍ Nie 

Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: 

- 

•Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji, 

dodatkowo oprócz informacji wymaganych w części I, 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 udział w organizacji przestępczej 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 za udział w organizacji przestępczej, 

orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku 

nadal obowiązuje? 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). 

Proszę podać odpowiedź 

❍ Tak 

❍ Nie 

data wyroku 

- 

powód 

- 

kto został skazany 

- 

O ile została określona bezpośrednio w wyroku – długość okresu wykluczenia. 

- 

Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? 

❍ Tak 

❍ Nie 

Proszę je opisać 

- 

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego 

UE? 

❍ Tak 

❍ Nie 
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URL 

- 

kod 

- 

Wydający 

- 

korupcja 

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 za korupcję, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony 

bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? 

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. 

Proszę podać odpowiedź 

❍ Tak 

❍ Nie 

data wyroku 

- 

powód 

- 

kto został skazany 

- 

O ile została określona bezpośrednio w wyroku – długość okresu wykluczenia. 

- 

Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? 

❍ Tak 

❍ Nie 

Proszę je opisać 

- 

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego 

UE? 

❍ Tak 

❍ Nie 

URL 

- 

kod 

- 

Wydający 

- 

Nadużycie finansowe 

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 za nadużycie finansowe, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia 

określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony 

interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48). 

Proszę podać odpowiedź 

❍ Tak 



66 
 

❍ Nie 

data wyroku 

- 

powód 

- 

kto został skazany 

- 

O ile została określona bezpośrednio w wyroku – długość okresu wykluczenia. 

- 

Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? 

❍ Tak 

❍ Nie 

Proszę je opisać 

- 

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego 

UE? 

❍ Tak 

❍ Nie 

URL 

- 

kod 

- 

Wydający 

- 

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną 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 za przestępstwa 

terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat 

lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? 

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 to 

czynach mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 

Proszę podać odpowiedź 

❍ Tak 

❍ Nie 

data wyroku 

- 

powód 

- 

kto został skazany 

- 

O ile została określona bezpośrednio w wyroku – długość okresu wykluczenia. 

- 

Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? 

❍ Tak 

❍ Nie 

Proszę je opisać 

- 
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Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego 

UE? 

❍ Tak 

❍ Nie 

URL 

- 

kod 

- 

Wydający 

- 

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu 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 za pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, orzeczeniem sprzed najwyżej 

pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? 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). 

Proszę podać odpowiedź 

❍ Tak 

❍ Nie 

data wyroku 

- 

powód 

- 

kto został skazany 

- 

O ile została określona bezpośrednio w wyroku – długość okresu 

wykluczenia. 

- 

Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności 

(„samooczyszczenie”)? 

❍ Tak 

❍ Nie 

Proszę je opisać 

- 

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy 

danych państwa członkowskiego UE? 

❍ Tak 

❍ Nie 

URL 

- 

kod 

- 

Wydający 

- 

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi  

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 
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wyrok za pracę dzieci i inne formy handlu ludźmi, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres 

wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

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). 

Proszę podać odpowiedź 

❍ Tak 

❍ Nie 

data wyroku 

- 

powód 

- 

kto został skazany 

- 

O ile została określona bezpośrednio w wyroku – długość okresu wykluczenia. 

- 

Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? 

❍ Tak 

❍ Nie 

Proszę je opisać 

- 

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego 

UE? 

❍ Tak 

❍ Nie 

URL 

- 

kod 

- 

Wydający 

- 

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne W art. 57 ust. 2 dyrektywy 

2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia płatność podatków  

Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności podatków, zarówno w 

państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu 

zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? 

Proszę podać odpowiedź 

❍ Tak 

❍ Nie 

państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy 

--- 

kwota, której to dotyczy 

- 

--- 

Czy to naruszenie obowiązków zostało ustalone za pomocą środków innych niż decyzja sądowa lub 

administracyjna? 

❍ Tak 

❍ Nie 

Jeżeli naruszenie obowiązków zostało ustalone w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej, czy decyzja ta 

była ostateczna i wiążąca? 

❍ Tak 
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❍ Nie 

Proszę podać datę wyroku lub decyzji 

- 

W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 

- 

Proszę opisać, jakie środki zostały wykorzystane 

- 

Czy wykonawca spełnił 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? 

❍ Tak 

❍ Nie 

Proszę je opisać 

- 

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego 

UE? 

❍ Tak 

❍ Nie 

URL 

- 

kod 

- 

Wydający 

- 

płatność składek na ubezpieczenie społeczne 

Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności 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? 

Proszę podać odpowiedź 

❍ Tak 

❍ Nie 

państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy 

--- 

kwota, której to dotyczy 

- 

--- 

Czy to naruszenie obowiązków zostało ustalone za pomocą środków innych niż decyzja sądowa lub 

administracyjna? 

❍ Tak 

❍ Nie 

Jeżeli naruszenie obowiązków zostało ustalone w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej, czy decyzja ta 

była ostateczna i wiążąca? 

❍ Tak 

❍ Nie 

Proszę podać datę wyroku lub decyzji 

- 

W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 

- 

Proszę opisać, jakie środki zostały wykorzystane 

- 
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Czy wykonawca spełnił 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? 

❍ Tak 

❍ Nie 

Proszę je opisać 

- 

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego 

UE? 

❍ Tak 

❍ Nie 

URL 

- 

kod 

- 

Wydający 

- 

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi 

W art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody 

wykluczenia 

upadłość 

Czy wykonawca znajduje się w stanie upadłości? 

Proszę podać odpowiedź 

❍ Tak 

❍ Nie 

Proszę je opisać 

- 

Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają 

realizację zamówienia. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w tym przypadku 

stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, 

gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 

- 

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy 

danych państwa członkowskiego UE? 

❍ Tak 

❍ Nie 

URL 

- 

kod 

- 

Wydający 

- 

niewypłacalność 

Czy wykonawca jest objęty postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym? 

Proszę podać odpowiedź 

❍ Tak 

❍ Nie 

Proszę je opisać 

- 

Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia. Nie trzeba 

podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w tym przypadku stało się obowiązkowe na mocy 



71 
 

obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to 

w stanie zrealizować zamówienie. 

- 

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego 

UE? 

❍ Tak 

❍ Nie 

URL 

- 

kod 

- 

Wydający 

- 

układ z wierzycielami 

Czy wykonawca zawarł układ z wierzycielami? 

Proszę podać odpowiedź 

❍ Tak 

❍ Nie 

Proszę je opisać 

- 

Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia. Nie trzeba 

podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w tym przypadku stało się obowiązkowe na mocy 

obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to 

w stanie zrealizować zamówienie. 

- 

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego 

UE? 

❍ Tak 

❍ Nie 

URL 

- 

kod 

- 

Wydający 

- 

inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego Czy wykonawca znajduje się w innej 

sytuacji podobnej do upadłości wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach 

ustawowych i wykonawczych? 

Proszę podać odpowiedź 

❍ Tak 

❍ Nie 

Proszę je opisać 

- 

Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia. Nie trzeba 

podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w tym przypadku stało się obowiązkowe na mocy 

obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to 

w stanie zrealizować zamówienie. 

- 

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego 

UE? 

❍ Tak 
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❍ Nie 

URL 

- 

kod 

- 

Wydający 

- 

aktywami zarządza likwidator 

Czy aktywami wykonawcy zarządza likwidator lub sąd? 

Proszę podać odpowiedź 

❍ Tak 

❍ Nie 

Proszę je opisać 

- 

Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia. Nie trzeba 

podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w tym przypadku stało się obowiązkowe na mocy 

obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to 

w stanie zrealizować zamówienie. 

- 

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego 

UE? 

❍ Tak 

❍ Nie 

URL 

- 

kod 

- 

Wydający 

- 

działalność gospodarcza jest zawieszona 

Czy działalność gospodarcza wykonawcy jest zawieszona? 

Proszę podać odpowiedź 

❍ Tak 

❍ Nie 

Proszę je opisać 

- 

Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia. Nie trzeba 

podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w tym przypadku stało się obowiązkowe na mocy 

obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to 

w stanie zrealizować zamówienie. 

- 

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego 

UE? 

❍ Tak 

❍ Nie 

URL 

- 

kod 

- 

Wydający 

- 
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porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji 

 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? 

Proszę podać odpowiedź 

❍ Tak 

❍ Nie 

Proszę je opisać 

- 

Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)? 

❍ Tak 

❍ Nie 

Proszę je opisać 

- 

konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów – jak wskazano w prawie krajowym, stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia – spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia? 

Proszę podać odpowiedź 

❍ Tak 

❍ Nie 

Proszę je opisać 

- 

bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie 

zamówienia  

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? 

Proszę podać odpowiedź 

❍ Tak 

❍ Nie 

Proszę je opisać 

- 

winien wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji lub niemożności przedstawienia wymaganych dokumentów 

lub uzyskania poufnych informacji na temat przedmiotowego postępowania 

Czy wykonawca znalazł się w jednej z poniższych sytuacji: 

a) był winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku 

podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 

b) zataił te informacje; 

c) nie był w stanie niezwłocznie przedstawić dokumentów potwierdzających wymaganych przez instytucję 

zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz 

d) przedsięwziął kroki, 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? 

Proszę podać odpowiedź 

❍ Tak 

❍ Nie 

D: Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o 

charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? 

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym 
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Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego 

instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego. 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym 

ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? 

Proszę podać odpowiedź 

❍ Tak 

❍ Nie 

Proszę je opisać 

- 

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego 

UE? 

❍ Tak 

❍ Nie 

URL 

- 

kod 

- 

Wydający 

- 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 

A: Kompetencje 

W art. 58 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące kryteria kwalifikacji wpis do rejestru handlowego 

Figuruje w odpowiednich rejestrach handlowych prowadzonych w państwie członkowskim siedziby wykonawcy 

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. Proszę podać odpowiedź 

❍ Tak 

❍ Nie 

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego 

UE? 

❍ Tak 

❍ Nie 

URL 

- 

kod 

- 

Wydający 

- 

C: Zdolność techniczna i zawodowa 

W art. 58 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące kryteria kwalifikacji  

W przypadku zamówień na dostawy: realizacja dostaw określonego rodzaju Jedynie w odniesieniu do zamówień 

publicznych na dostawy: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy 

określonego rodzaju: Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać 

legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 

opis 

- 

kwota 

- 

--- 

Data początkowa 

- 

Data końcowa 

- 
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odbiorcy 

- 

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego 

UE? 

❍ Tak 

❍ Nie 

URL 

- 

kod 

- 

Wydający 

- 

W przypadku zamówień na dostawy: próbki, opisy lub fotografie bez świadectwa autentyczności 

W przypadku zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie 

produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. 

Proszę podać odpowiedź 

❍ Tak 

❍ Nie 

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego 

UE? 

❍ Tak 

❍ Nie 

URL 

- 

kod 

- 

Wydający 

- 

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca oświadcza, że: 

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, proszę wskazać dla każdego z nich: 

Proszę podać odpowiedź 

❍ Tak 

❍ Nie 

Proszę je opisać 

- 

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego 

UE? 

❍ Tak 

❍ Nie 

URL 

- 

kod 

- 

Wydający 
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- 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Wykonawca oficjalnie oświadcza, że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe 

oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd. 

Wykonawca oficjalnie oświadcza, że jest 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 (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), lub b) najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. (w 

zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE), instytucja 

zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację. 

Wykonawca oficjalnie wyraża zgodę na to, aby instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określone w 

części I uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w 

części III i IV niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia na potrzeby postępowanie o 

udzielenie zamówienia określonego w części I. 

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): 

data 

- 

Miejsce 

- 

Podpis 
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Załącznik nr 3 do SWZ 

WL.2370.1.2023 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Ja (my), niżej podpisany (ni) 

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

działając w imieniu i na rzecz : 

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

(pełna nazwa wykonawcy) 

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

(adres siedziby wykonawcy) 

Nr NIP  …….................................................................... 

nr telefonu ……................. nr faksu ……................. e-mail  ……............................................. 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  

 

„Dostawę samochodów pożarniczych: GBAM 25m3, GCBA 9m3, GBAPr i SKw” 

 

1. Składam niniejszą ofertę:  

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA 

Oferuję wykonanie części 1. zamówienia „Dostawa samochodu gaśniczego - ciągnika 

siodłowego z naczepą cysterną do wody ze zbiornikiem 25m3 (GBAM 25m3)”, marka  

i model pojazdu ……………………………………………………….., , zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SWZ za cenę:  

Cena netto wynosi ..................................… zł 

( słownie....................................................................................................................... zł) 

Cena brutto wynosi ..................................… zł 

w tym  podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę  .................................... zł 

( słownie  ................................................................................................................ zł) 

Oświadczam, że okres gwarancji podlegający ocenie zgodnie z wymaganiami i metodologią 

pomiaru przedstawioną SWZ wynosi dla części 1: 

Kryterium Oferowana wartość 

 Gwarancja (min. 24 miesiące)  

 

 

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA 

 

Oferuję wykonanie części 1. zamówienia „Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – 

gaśniczego ze zbiornikiem wody min. 9m3 (GCBA 9m3)”, marka i model pojazdu 

……………………………………………………….., , zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia i na warunkach określonych w SWZ za cenę:  

Cena netto wynosi ..................................… zł 

( słownie....................................................................................................................... zł) 

Cena brutto wynosi ..................................… zł 

w tym  podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę  .................................... zł 

( słownie  ................................................................................................................ zł) 
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Oświadczam, że okres gwarancji podlegający ocenie zgodnie z wymaganiami i metodologią 

pomiaru przedstawioną SWZ wynosi dla części 1: 

Kryterium Oferowana wartość 

 Gwarancja (min. 24 miesiące)  

 

CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA 

 

Oferuję wykonanie części 1. zamówienia „Dostawa średniego samochodu ratowniczo – 

gaśniczego z modułem proszkowym (GBAPr)”, marka i model pojazdu 

……………………………………………………….., , zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia i na warunkach określonych w SWZ za cenę:  

Cena netto wynosi ..................................… zł 

( słownie....................................................................................................................... zł) 

Cena brutto wynosi ..................................… zł 

w tym  podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę  .................................... zł 

( słownie  ................................................................................................................ zł) 

Oświadczam, że okres gwarancji podlegający ocenie zgodnie z wymaganiami i metodologią 

pomiaru przedstawioną SWZ wynosi dla części 1: 

Kryterium Oferowana wartość 

 Gwarancja (min. 24 miesiące)  

 

 

CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA 

 

Oferuję wykonanie części 1. zamówienia „Dostawa średniego samochodu 

kwatermistrzowskiego”, marka i model pojazdu  …………………………………………….., 

, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SWZ za cenę:  

Cena netto wynosi ..................................… zł 

( słownie....................................................................................................................... zł) 

Cena brutto wynosi ..................................… zł 

w tym  podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę  .................................... zł 

( słownie  ................................................................................................................ zł) 

Oświadczam, że okres gwarancji podlegający ocenie zgodnie z wymaganiami i metodologią 

pomiaru przedstawioną SWZ wynosi dla części 1: 

Kryterium Oferowana wartość 

 Gwarancja (min. 24 miesiące)  

 

2.   Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w SWZ. 

3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

4. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia 23 maja 2023 r. 

5. Oświadczam, że przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, 

zgodnie z zapisami projektu umowy, stanowiącego załącznik do swz, w terminie 

zaproponowanym przez zamawiającego. 

6. Oświadczam, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej 

wskazanych części zamówienia:  
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Lp. Firma (nazwa) podwykonawcy Część (zakres) zamówienia 

1.   

2.   

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). 

 

7. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

będziemy polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz zdolności 

finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie): 

 

Lp. Firma (nazwa) podmiotu trzeciego Udostępniany potencjał 

1.   

2.   

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich) 

 

8. Oświadczam, że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

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

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

 

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach. 

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia: 

1.  ……………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………. 

 

 

..............................., dn. ...............................   

 

Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby 

uprawnionej do reprezentacji wykonawcy, w 

przypadku oferty wspólnej - podpis 

pełnomocnika wykonawców 

 

 

 

UWAGA: Miejsca wykropkowane oraz puste miejsca w tabelach wypełnia wykonawca (o ile 

go to dotyczy). 

  



80 
 

Załącznik nr 4 do SWZ 

Wzór umowy 

UMOWA DOSTAWY Nr …………… 

/umowa zostanie zawarta odrębnie na każdy pojazd/ 

zawarta w dniu  ………………………… r. w Kielcach pomiędzy: 

…………………….……………………………………………..reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………….………., 

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,  

a 

Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, 

ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce, NIP: 657-17-41-483 REGON: 000173657, zwanym 

w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: Świętokrzyskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej     

W wyniku wyboru przez ZAMAWIAJĄCEGO oferty WYKONAWCY w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1710                    

z późn. zm.) strony zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

WYKONAWCA zobowiązuje się wytworzyć, przenieść na własność ZAMAWIAJĄCEGO 

i  wydać ze swojej siedziby fabrycznie nowy i nie używany samochód 

pożarniczy……………………………………………………………., spełniający wymagania 

techniczne i użytkowe wyszczególnione w załączniku nr 1 do SWZ. Załącznik nr 1 do SWZ 

podpisany elektronicznie przez Wykonawcę dotyczący wymagań techniczno – użytkowych 

samochodu stanowi jednocześnie załącznik nr 1 do umowy i jest jej integralną częścią.    

§ 2 CENA  

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy i zapłacenia 

WYKONAWCY wynagrodzenia. 

Cena brutto za samochód wynosi ………………. zł (słownie: ………………….. złotych i 

…………. groszy), w tym cena netto: …………. zł (słownie: …………………… złotych i 

…………… groszy) i podatek od towarów i usług VAT wynosi: ……………. zł (słownie: 

……………… złotych i ……………. groszy). 
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§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. WYKONAWCA wystawi fakturę na ZAMAWIAJĄCEGO. Podstawa do wystawienia 

faktury jest dokonanie odbioru techniczno – jakościowego i faktycznego samochodu bez 

uwag. 

2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę brutto przedmiotu umowy przelewem 

w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po dokonaniu odbioru 

faktycznego przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru. 

3. Płatność dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ. 

§ 6 INSPEKCJA PRODUKCYJNA 

1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do dokonania inspekcji produkcyjnej samochodu. 

Inspekcja taka odbędzie się w miejscu produkcji samochodu.  

2.  W inspekcji produkcyjnej uczestniczyć będzie komisja ZAMAWIAJĄCEGO składająca 

się z max. 5 osób.  

3.  ZAMAWIAJĄCY pismem przesłanym na e-mail: ………….l zawiadomi WYKONAWCĘ 

o zamiarze przeprowadzenia inspekcji. W odpowiedzi WYKONAWCA w terminie 3 dni 

pismem na e-mail: sekretariat@straz.kiele.pl zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO  

o gotowości do przeprowadzenia inspekcji wskazując jej termin, który nie może przypadać 

wcześniej niż 7 dni przed zaplanowaną inspekcją. Z przebiegu inspekcji oraz ustaleń tam 

zawartych zostanie sporządzony protokół.  

4. WYKONAWCĘ obciąża obowiązek zorganizowania inspekcji i umożliwienia uczestnictwa 

w niej osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 2. WYKONAWCA 

poniesie wszystkie związane z nią koszty (w szczególności podróży członków komisji w 

obie strony, zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty podróży służbowych wynikających 

z obowiązujących przepisów). WYKONAWCA zobowiązuje się do zapłaty powstałych po 

stronie ZAMAWIAJĄCEGO z tego tytułu kosztów na podstawie wystawionych przez nich 

rachunków/not w terminie 21 dni od ich doręczenia WYKONAWCY. 

 

§ 5 TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

WYKONAWCA zobowiązuje się wydać przedmiot umowy w terminie do ……… 2023 r. 

 

§ 6 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.  
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2. WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO z  przynajmniej 3 - dniowym 

wyprzedzeniem o dacie odbioru przedmiotu umowy. 

3. W czasie odbioru ZAMAWIAJĄCY dokona sprawdzenia dokumentacji przedmiotu 

umowy, zgodności jego wykonania z umową, jakości wykonania, funkcjonowania jego 

poszczególnych elementów oraz zgodności ilościowej wyposażenia.  

4. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada 

opisowi zawartemu w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się 

do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem (Załącznik nr 1).  W takim przypadku 

zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych niezgodnościach w 2 egzemplarzach, 

po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY oraz  zostanie podpisany przez 

przedstawicieli stron. Przepis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych                              

i odstąpienia od umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się 

do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od usterek. 

W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach 

w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY oraz  

zostanie podpisany przez przedstawicieli stron. Przepis ten nie narusza postanowień 

dotyczących kar umownych  i odstąpienia od umowy. 

6. Odbioru przedmiotu umowy dokona komisja, w skład której będzie wchodził                              

co najmniej 3 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO. Odbiór zostanie przeprowadzony                             

w obecności co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY.  

7. Protokół odbioru zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, 

po 1 egzemplarzu dla WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO. 

8. WYKONAWCA w dniu odbioru udzieli instruktażu z zakresu obsługi podstawowej 

przedmiotu umowy dla min. 3 przedstawicieli słuchaczy. Protokół z przeprowadzonego 

instruktażu wraz z wykazem uczestników zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach po 1 

egzemplarzu dla WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO.  

9. Wykonawca wyda ZAMAWIAJĄCEMU przedmiot umowy z pełnym zbiornikiem paliwa 

i uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi. 

 

§ 7 DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

Do pojazdu WYKONAWCA zobowiązuje się dołączyć:  

1) instrukcje obsługi i konserwacji wyposażenia znajdującego się w samochodzie 

w języku polskim dla każdego egzemplarza przedmiotu umowy, 

2) książkę gwarancyjną w języku polskim dla każdego egzemplarza przedmiotu umowy, 

3) dokumentację do rejestracji pojazdu jako pojazd specjalny pożarniczy, 
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4) świadectwo dopuszczenia dla przedmiotu umowy zgodnie z rozporządzeniem ministra 

Spraw Wewnętrznych 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. 

143, poz. 1002 z późn. zm. ) – szt. 1 dla każdego wyrobu, dla którego taki dokument 

jest wymagany (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), 

5) wykaz punktów serwisowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 8  GWARANCJA I SERWIS 

1. WYKONAWCA udziela na pojazd  ……….. miesięcy gwarancji zgodnie ze złożoną 

ofertą oraz 12 miesięcy gwarancji na dostarczone wyposażenie pojazdu, 

a w przypadku gdy producenci wyposażenia udzielają gwarancji na dłuższy okres 

obowiązuje gwarancja udzielona przez producentów.  

2. Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.  

3. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji awarii przedmiotu umowy 

oraz konieczności przemieszczenia przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem 

usterek, których nie można usunąć w siedzibie UŻYTKOWNIKA, przemieszczania 

pojazdu na własny koszt dokonuje WYKONAWCA. 

4. Naprawy i przeglądy gwarancyjne dokonywane będą w ciągu 72 godzin od daty 

zgłoszenia przedmiotu umowy do przeglądu lub naprawy przez UŻYTKOWNIKA. 

Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących 

w Polsce. Strony dopuszczają zgłoszenie przedmiotu umowy do przeglądu 

lub zgłoszenie usterki w formie faksu. 

5. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą przez 

autoryzowany serwis na koszt WYKONAWCY.  

6. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez WYKONAWCĘ na podstawie 

indywidualnych zleceń Zamawiającego.  

7. WYKONAWCA zobowiązuje się, że w okresie gwarancyjnym będzie posiadał 

przynajmniej 1 punkt serwisowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. WYKONAWCA gwarantuje dostawę części zamiennych w okresie 10 lat od odbioru 

przedmiotu umowy. 

 

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Zamawiający informuje, że środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia 

wygasają z końcem 2023 r. W związku z powyższym w przypadku niedostarczenia 

samochodu w terminie umożliwiającym zapłatę do 29 grudnia 2023 r. (ostatni dzień  roboczy 
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w roku) ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy i żądać od WYKONAWCY zapłaty 

kar umownych i odszkodowania.  

Oświadczenie o ewentualnym odstąpieniu od umowy ZAMAWIAJĄCY może złożyć  

w najpóźniej do dnia 31 stycznia 2024 r. 

§ 10 KARY UMOWNE 

1. Jeżeli WYKONAWCA, z powodu okoliczności, za które odpowiada, dopuści się 

zwłoki w dostawie, w stosunku do terminu ustalonego w § 4 niniejszej umowy, 

zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,1% 

wartości przedmiotu zamówienia, jednakże nie więcej niż 10% jego wartości, 

na podstawie noty obciążającej wystawionej przez właściwego Zamawiającego. 

 

2. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dokona naprawy przedmiotu umowy 

w  terminie określonym w §  8 ust. 4, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną 

za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% wartości przedmiotu zamówienia, którego 

naprawa dotyczy, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy. 

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają prawa ZAMAWIAJĄCEGO 

do dochodzenia od WYKONAWCY odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 

 

§ 11 ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji 

niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego 

kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące 

przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy. 

 

§ 12 PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom).  

2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy podwykonawców. 
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3. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

4. Zamawiający nie będzie żądał przedstawienia podmiotowych środków dowodowych  

od podwykonawców. 

 

§ 13 KLAUZULA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Strony oświadczają, że wypełniły obowiązek informacyjny określony w art. 13 i 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

i poinformowały swoich pracowników (przedstawicieli lub osoby, którymi się posługują przy 

wykonywaniu umowy) uczestniczących przy wykonywaniu niniejszej umowy o fakcie 

udostępnienia ich danych (imię, nazwisko, telefon) w celu wykonania niniejszej umowy. 

Strony zobowiązują się do nieudostępniania danych tych osób, należytego ich zabezpieczenia 

oraz wykorzystywania tych danych wyłącznie w celu należytego wykonania niniejszej 

umowy. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień ww. rozporządzenia 

w odniesieniu do otrzymanych od drugiej strony danych osobowych w celu należytego 

wykonania umowy. 

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony. 

2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień 

zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia – gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację 

umowy, w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną 

dla ZAMAWIAJĄCEGO z uwagi na zagrożenie terminowego realizowania płatności 

z powodu ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od dysponenta 

nadrzędnego, lub w przypadku zaistnienia siły wyższej. Ponadto zmiany umowy mogą 

dotyczyć: zmiany sposobu spełnienia świadczenia spowodowane niedostępnością 

na rynku urządzeń wskazanych w SIWZ lub w ofercie albo pojawieniem się na rynku 

urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie czasu i kosztów 

wykonania lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy. Ewentualne zmiany 

w umowie nie mogą powodować pogorszenia jakości przedmiotu zamówienia 

i ograniczać jego funkcjonalności. Zmiany umowy nie mogą powodować 

podwyższenia ceny przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem zmian w przepisach 

o podatku od towarów i usług. 

3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona 

będzie w formie aneksu. 
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4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – podpisany przez Wykonawcę załącznik nr 1 do SWZ 

2. Oferta Wykonawcy  

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

Wykonawca/y: 

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

 o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców): 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ 

składane na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. " czterech samochodów 

pożarniczych: GBAM 25m3, GCBA 9m3, GBAPr i SKw” prowadzonym przez Komendę 

Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. 

 

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, 

o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, 

b) art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp 

c)  art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę o służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)   

są aktualne. 

 

Oświadczam/my, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

              

Oświadczenie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy. 

Osobami uprawnionymi do podpisania niniejszego oświadczenia są osoby wskazane w dokumencie 

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

OŚWIADCZENIE 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą 

„Dostawa czterech samochodów pożarniczych: GBAM 25m3, GCBA 9m3, GBAPr i SKw” 

prowadzonego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 

oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki 

wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy. 

1. Nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 

z późn. zm.), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu, 

 

2. Przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. 

zm.), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 

o dopuszczenie  

do udziału w przedmiotowym postępowaniu i wraz z oświadczeniem składam 

dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 

należącego  

do tej samej grupy kapitałowej. 

    

  Wykreślić pkt 1 albo pkt 2 przed podpisaniem. 

Podpisano dnia /elektroniczny znacznik czasu/ 

a) Osobami uprawnionymi do podpisania niniejszego oświadczenia są osoby wskazane 

w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające 

pełnomocnictwo.  

b) Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 

 

Dokument opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.     

Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe 

zeznania – zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za 

poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art. 

297 §1 Kodeksu Karnego.                                                  
 


