
Sanok: Dostawa nowego samochodu cięŜkiego ratowniczo-

gaśniczego z napędem terenowym wraz z wyposaŜeniem. 

Numer ogłoszenia: 181894 - 2010; data zamieszczenia: 24.06.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok , ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 

4656551, faks 013 4656553. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminasanok.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nowego samochodu cięŜkiego 

ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym wraz z wyposaŜeniem.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje 

dostawę nowego samochodu cięŜkiego ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym wraz z 

wyposaŜeniem. 2. Pojazd musi spełniać wymagania przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem 

wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. Podwozie musi posiadać świadectwo 

homologacji, z którego wyciąg musi zostać dostarczony wraz z pojazdem. Pojazd musi spełniać 

wymagania dla cięŜkich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem terenowym określone w 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pojazd musi spełniać warunki 

określone w Zarządzeniu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej StraŜy PoŜarnej z dnia 10 kwietnia 

2008r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej StraŜy 

PoŜarnej (treść oznakowania pojazdu zostanie uzgodniona na etapie realizacji zamówienia). Pojazd z 

silnikiem min. 13 litrowym o zapłonie samoczynnym o mocy >= 360kW, spełniającym wymogi 

odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (norma czystości 

EURO V bez konieczności stosowania chemicznych dodatków eksploatacyjnych). Pojazd powinien 

posiadać moŜliwość regulacji ciśnienia w oponach z kabiny kierowcy (równieŜ w czasie jazdy). Pojazd 

powinien posiadać ogumienie terenowe + pełnowymiarowe koło zapasowe. Układ hamulcowy musi 

być wyposaŜony w system ABS, z moŜliwością odłączenia. Hamulce tarczowe na wszystkich kołach. 

Napęd wszystkich kół, blokada mechanizmów róŜnicowych mostów napędowych i blokada 

międzymostowa z moŜliwością włączenia i wyłączenia w czasie jazdy. Kabina czterodrzwiowa, 

jednomodułowa, w układzie miejsc 1+1+4. Kabina wyposaŜona w: 4 aparaty oddechowe + butle 

kompozytowe lub równowaŜne, 4 radiotelefony wraz z ładowarkami, 5 latarek osobistych + 2 

ładowarki (samochodowe). Pojazd musi być wyposaŜony w wyciągarkę o minimalnym uciągu 7,3t z 

sterowaniem pracą wyciągarki za pomocą pulpitu przenośnego i stałego, długość liny w wyciągarce 

min. 30m. Pojazd wyposaŜony w autopompę dwuzakresową o minimalnej wydajności 3200 l/min przy 



ciśnieniu 10 bar i 250 dm3 przy ciśnieniu 40 bar, Zbiornik wody o pojemności min 5000 litrów i środka 

pianotwórczego 500 litrów oraz wyposaŜony w pług odśnieŜny. Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równowaŜne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŜne opisywanym 

jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego. 3. Szczegółowy zakres dostawy określa załączona specyfikacja przedmiotu dostawy 

stanowiąca załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.10.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 

000,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/. Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony 

z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 2. Wadium moŜe być wniesione w formach 

określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP. 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji 

naleŜy załączyć do oferty w oryginale. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem 

na konto Zamawiającego 70864211842018002579120001 w banku: Podkarpacki Bank Spółdzielczy 

o/Sanok z dopiskiem: wadium w postępowaniu na dostawę nowego samochodu cięŜkiego ratowniczo-

gaśniczego, a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z 

oryginałem, naleŜy załączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium w formie pienięŜnej zostanie 

przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający 

przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom 

niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem art. 46 ust. 4a 

ustawy PZP. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Na pisemny wniosek 

Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zatrzyma wadium, jeŜeli: Wykonawca, którego 

oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z 

przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 9. Zamawiający zatrzyma wadium z odsetkami równieŜ w 

sytuacji, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, Wykonawca nie 

złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba Ŝe 

udowodni, iŜ wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie. 10. Zamawiający zwraca wadium 

wniesione w formie pienięŜnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywanie, pomniejszone o koszy prowadzenia rachunku bankowego oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 



III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o I. 1. Wykonawcą w SIWZ określa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenia zamówienia 

publicznego, złoŜyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 2. O 

udzielenia zamówienia określonego w części III SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) 

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp, 2) Spełniają 

warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 3) Zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat 

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

tym okresie, minimum 1 dostawę w zakresie rzeczowo-finansowym porównywalnym z 

przedmiotem zamówienia, 3. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 

innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, Ŝe będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 

w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. Na potwierdzenie 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą się wykazać dokumentami 

określonymi w części IX SIWZ. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenia zamówienia; warunki, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, musi spełnić kaŜdy z 

Wykonawców, natomiast warunki o których mowa w ust. 2 pkt.2, 3 Wykonawcy mogą spełnić 

łącznie. II. 1. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany 

jest złoŜyć: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 2) Oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu; 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp wystawiony nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób 

fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 4) Aktualne zaświadczenie 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie bądź rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 5) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, Ŝe 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub 

potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie bądź rozłoŜenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6) Wykaz 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, 

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te 

dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie. 7) Opłaconą polisę, a w 



przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. 8) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 4-8, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 9) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert 2. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części IX SIWZ ust. 1 pkt 3, 

4, 5, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat bądź składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 

zaległych płatności bądź wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; nie orzeczono 

wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 3. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia 

osoby bądź kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykaŜą spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu. 5. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa 

Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń i dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust 1, lub którzy złoŜyli dokumenty zawierające błędy - do ich uzupełnienia w 

wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 

lub konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. Zamawiający wzywa takŜe, w 

wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŜenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia oświadczenia/dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 i 7 składa kaŜdy z 

nich, natomiast oświadczenia/dokumenty, o których mowa w ust 1 pkt 2 i 6, Wykonawcy 

składają wspólnie. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Jak wyŜej (pkt 

III.3.1). 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Jak wyŜej (pkt 

III.3.1). 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Jak wyŜej (pkt 

III.3.1). 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Jak wyŜej (pkt 

III.3.1). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

naleŜy przedłoŜyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 

Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 



składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć: 



• zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, Ŝe 

dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: 1) Zaistnienia, po zawarciu 

umowy, przypadku siły wyŜszej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć naleŜy 

zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze nie zaleŜnym od stron, - 

którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie moŜna uniknąć ani 

któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu naleŜytej staranności, której nie moŜna przypisać 

drugiej stronie; Za siłę wyŜszą warunkującą zmianę umowy uwaŜać się będzie w szczególności: 

powódź, poŜar i inne klęski Ŝywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 

nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii, promieniowanie lub 

skaŜenia. 2) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; 3) Powstania rozbieŜności lub niejasności w 

rozumieniu pojęć uŜytych w umowie, których nie będzie moŜna usunąć w inny sposób, a zmiana 

będzie umoŜliwiać usunięcie rozbieŜności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji 

jej zapisów przez strony; 4) Zmiany lub innej istotnej zmiany w ilości jakiegokolwiek elementu dostawy 

objętych umową; 5) Gdy zaistnieje inna, niemoŜliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą Ŝadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem moŜliwości naleŜytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ - 

Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://gmina.sanok.com.pl/bip/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok -pok. nr 401, IV piętro. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

06.08.2010 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok -pok. nr 

201, II piętro, sekretariat. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 



2007-2013 w ramach projektu pt. Zakup wozu straŜackiego dla Jednostki OSP Kostarowce, Gmina 

Sanok, oś priorytetowa IV: Ochrona Środowiska i zapobieganie zagroŜeniom. 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: nie 


