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1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
1.  NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:  Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoce 
2. ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: ul. 3 Maja 53, 58-173 Roztoka 

NIP 884-26-37-400         REGON 020173765 
3. DANE KONTAKTOWE:  telefon:  607 967 484  
                                                                         e-mail: osp_roztoka@op.pl 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

 
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ) zwanej dalej „ustawą” oraz przepi-
sów wykonawczych wydanych na jej podstawie.  
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 
progów określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie 
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

 
3.1. Wspólny Słownik Zamówień: 
 CPV:  34.14.42.10-3 - wozy strażackie 
 
3.2. Przedmiotem postępowania jest zakup  fabrycznie nowego średniego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego dla jednostki OSP Roztoka. 
Zakup dofinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz budżetu Gminy Dobromierz.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań techniczno-
użytkowych samochodu, zawarty jest w załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Za-
mówienia. 
1) Pojazd musi spełniać wymagania:  

- odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ;  
- być fabrycznie nowy;  
- zgodny z obowiązującymi normami.  
 

2) Zamawiający informuje, że wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
załącznikach ewentualne typy i symbole materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybu-
torów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń, itp. mają wyłącznie charakter przykładowy. 
Zostały one określone jedynie celem sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie rów-
noważnych. Minimalne wymogi i parametry zostały określone w załączniku nr 6 do Specyfikacji Istot-
nych Warunków Zamówienia – Wymagania minimalne dla samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
OSP Roztoka. 
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3)  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisom Zamawiającego, na 
podstawie art. 30 ust. 5 ustawy, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwią-
zania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie wykazanie rozwiązań rów-
noważnych traktowane będzie jako deklaracja zastosowania rozwiązań wymienionych w do-
kumentacji przetargowej. 

 

4. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych i wariantowych. 
 

5. TERMINY. 

 
5.1. TERMIN UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW  
  ZAMÓWIENIA 
 
Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą nie-
zwłocznie, nie później jednak niż na dwa dni przed upływem wyznaczonego terminu do składania 
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa  wyznaczonego 
terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy), tj. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie 
wszystkim wykonawcom, którzy pobrali  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bezpośrednio 
u Zamawiającego, bez wskazania źródła zapytania oraz opublikowana na stronie internetowej Zama-
wiającego. 
W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający nie-
zwłocznie przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz jej treść zostanie 
opublikowana  na stronie internetowej Zamawiającego.  
Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest niezbędny dodatko-
wy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poin-
formuje o tym fakcie wykonawców, którzy pobrali specyfikację bezpośrednio u Zamawiającego oraz 
informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. 
 

5.2. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Oferty należy składać w siedzibie OSP w Roztoce, ul. 3 Maja 53, 58-173 Roztoka 
Wykonawca składa ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w kopertach opisanych 
w sposób następujący:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termin składania ofert upływa w dniu:    18 LIPCA 2019 r. o godz. 13:00 
 
Wykonawca może, zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy, zmienić lub wycofać ofertę.   
Ofertę złożoną po wyżej wskazanym terminie, bez otwierania, Zamawiający zwraca niezwłocznie 
Wykonawcy. 

ZAKUP SAMOCHODU  

RATOWNICZO-GAŚNICZEGO  

DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ROZTOCE 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 18 LIPCA 2019 r. 
PRZED GODZ. 13.10 
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5.3. TERMIN OTWARCIA OFERT 
 

OTWARCIE OFERT nastąpi w dniu:   18 LIPCA 2019 r. o godz. 13:10 
 
MIEJSCE OTWARCIA OFERT:    siedziba OSP w Roztoce, ul. 3 Maja 53 

 58-173 Roztoka 
 
Otwarcie ofert jest jawne. 
 
5.4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy, Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty 
upływu terminu składania ofert. 
 

5.5. TERMIN PODPISANIA UMOWY 
 

Termin podpisania umowy wskazany zostanie w zawiadomieniu wysłanym niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty do wykonawców, którzy złożyli oferty, w terminie określonym w art. 94 
ustawy. 
 
5.6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiający wyznacza termin realizacji zamówienia:  nie dłużej niż do 15 listopada 2019 r. 
 

6. 
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH ORAZ ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE. 

 

6.1. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych. 
6.2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 

7. USTANOWIENIE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW. 

 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
 

8. PRZEPROWADZENIE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 

 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 

9. 
OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE. 

 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

10. 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

 

10.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wa-
runki: 
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1) Warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, które Wykonawca musiałby spełniać w 
sposób szczególny. Spełnianie powyższego warunku ocenione zostanie na podstawie złożone-
go w ofercie oświadczenia. 

2) Warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  
 wykonanie danego zamówienia 

  Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu 
tego warunku. 

3) Warunek zdolności technicznej lub zawodowej. 
 Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał minimum 
dwie dostawy samochodu ratowniczo-gaśniczego parametrów zbliżonych do przedmiotu za-
mówienia, z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu  na rzecz którego  
dostawa została wykonana oraz załączyć dowód, że została wykonana w sposób należyty. 

  Dowodem, mogą być m.in. referencje, poświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające 
należyte wykonanie dostawy. 

 

10.3. Udzielą na okres minimum 24 miesiące gwarancji na samochód i jego wyposażenie. 
 

10.4. Zapewnią bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji i serwis pogwarancyjny 
w okresie minimum 10 lat od daty dostawy samochodu. 

 

10.5. Udzielą terminu płatności na 30 dni od wykonania i odbioru samochodu. 
 

10.6. W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcja / 
spółki) należy spełnić następujące warunki: 
a) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawar-
cia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnic-
two (w formie pisemnej – oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie). 
Pełnomocnictwo ma w szczególności wskazywać zakres umocowania pełnomocnika. Z 
treści pełnomocnictwa powinno również wynikać, jakiego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego dotyczy. Jego treść powinna również identyfikować Wykonaw-
ców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustano-
wionego Wykonawcę – pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa powinien  być podpi-
sany przez wszystkich Wykonawców, w tym ustanowionego Wykonawcę - pełnomocnika. 

 

b) W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przed dwa lub więcej podmiotów gospodar-
czych  (konsorcjum / spółka cywilna), każdy Wykonawca oddzielnie nie może podlegać 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.   
Musi spełniać wymogi oraz łączne warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
prawo zamówień publicznych.   
Każdy Wykonawca (każdy wspólnik spółki cywilnej) winien złożyć oświadczenia w zakre-
sie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, jak również dołączyć dokumenty wy-
mienione w pkt. 11.2. 
 

c) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia, których 
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są przed podpisaniem umowy o 
realizację zamówienia, przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę, regulującą wa-
runki współpracy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, za-
wierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia: 
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  - określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozo 
   stałych podczas realizacji zamówienia oraz ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia  
   umowy z Zamawiającym; 
   - określenie czasu trwania konsorcjum uwzględniającego minimum okres realizacji  
   przedmiotu zamówienia oraz rękojmię; 
   - ustanowienie zasad solidarnej odpowiedzialności Wykonawców za niewykonanie  
   lub nienależyte wykonanie zamówienia,  
   - zapisy wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy bez  
   zgody pozostałych uczestników. 
 

11. 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  
W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 

 

11.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 
zakresie wskazanym w załącznikach  nr 3 i nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadcze-
niach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
11.2.    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została naj-

wyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 
a) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wyko-

nywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a          
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). 

11.3. Oświadczenia i dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z po 
  stępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.  
  24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych: 
 

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ). 
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo-

darczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu po-
twierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;. 

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu po-
twierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia spo-
łeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem termi-
nu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym orga-
nem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ra-
ty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesią-
ce przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozu-
mienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewen-
tualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwol-

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojugm
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nienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 
  

11.4. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH. 
 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11.3 SIWZ: 

1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rów-

noważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wy-

konawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 

informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 

ustawy;  

2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miej-

sce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

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

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

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego orga-

nu,  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 11.4 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 11.4 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszka-

nia ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 11.4, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamiesz-

kania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się. 

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miej-

sce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie nie-

zbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
 

11.5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust.5ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wy-
konawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór 
oświadczenia – załącznik nr 4 do SIWZ) 

7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojtga
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8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w Rozdz. 11. niniejszej SIWZ, oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiają-
cy  wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  
 

11.6. Inne dokumenty. 
 

1. Wypełniony formularz oferty wraz ze specyfikacją oferowanego samochodu. 
2. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające 

zakres i podpisane przez osoby reprezentujące Wnioskodawcę. 
3. Wskazanie przez Wnioskodawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy. 
4. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wnioskodawca musi przedstawić pisemne zo-
bowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wnioskodawcy niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez 
Wykonawcę (lub osoby uprawnione do podpisania oferty) z dopiskiem „za zgodność”. 
W przypadku gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 
co do jej prawdziwości, Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii. 
 

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać w oryginale wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
 
 

Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – oferty skła-
dane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią ta-
jemnicę przedsiębiorstwa.  
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacji 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w pouf-
ności.  
Stosowne zastrzeżenie Wykonawca powinien złożyć na formularzu ofertowym.  
W przeciwnym wypadku cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowa-
nia. 
Zaleca się aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa była przez Wykonawcę złożo-
ne w oddzielnej wewnętrznej kopercie z wyraźnym oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub 
też spięte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
 

12. 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW Z 
WYKONAWCAMI. 

 

12.1. Zamawiający będzie porozumiewał się: 
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a) DROGĄ ELEKTRONICZNĄ         adres: osp_roztoka@op.pl 
b) DROGĄ POCZTOWĄ (listownie) na adres:  

 OSP Roztoka, ul. 3 Maja 53, 58-173 Roztoka 
 

1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uwa-
ża się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i zo-
stał niezwłocznie potwierdzony fakt otrzymania czytelnego pisma.  Pismo następnie musi 
być nadane drogą pocztową (listownie) nie później niż następnego dnia roboczego po prze-
kazaniu treści drogą elektroniczną. 

2) Poprzez określenie „niezwłocznie” rozumie się tego samego dnia, najpóźniej następnego dnia 
roboczego – decyduje data stempla pocztowego. 

3) Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma od poniedziałku do piątku w godzinach                              
od 7.00 – 15.00. 

4) Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
a) w zakresie procedury przetargowej: 

Joanna Burban – Inspektor ds. zamówień publicznych – Urząd Gminy Dobromierz  
      – tel. 74 8586217 wew. 17; jburban@dobromierz.pl 

b) w zakresie przedmiotu zamówienia: 
       Daniel Szewczyk – OSP Roztoka – tel. 607 967 484, e-mail: osp_roztoka@op.pl 

 

13. WADIUM. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

 

14.1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
14.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
14.3. Oferta i załączniki muszą być sporządzone pisemnie w języku polskim.  
14.4. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ i                  

wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo bądź             
 ręcznie. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę powinny mieć formę 
wydruku komputerowego lub maszynopisu; 

14.5. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do               
  występowania w obrocie prawnym lub posiadającym pełnomocnictwo. Osoby te muszą            
  złożyć podpisy   
   - na wszystkich stronach oferty (z wyjątkiem stron z informacjami nie wymaganymi przez  
  Zamawiającego – np. prospekty reklamowe dotyczące firmy, jej działalności itp.)  
  - na załącznikach;   
  - w miejscach, w których oferent naniósł zmiany.  
14.6. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub  
  kopii, poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Oświadczenia                      
  sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załącznik do SIWZ powinny być złożone w  
  formie oryginału.   
14.7. Całość oferty powinna być złożone w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe                    
  zdekompletowanie. 
14.8. Ofertę należy złożyć w kopercie w sposób określony w pkt. 5.2. SIWZ. 
14.9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 
 

mailto:jburban@dobromierz.pl
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1) Formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ); 
2) Wymagania minimalne techniczno-użytkowe samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Roz-

toka. (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ); 
3) Stosowne Pełnomocnictwa - jeśli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośred-

nio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub przepisów prawa    (załącznik 
Wykonawcy); 

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy            
(załącznik Wykonawcy); 

5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu                             
(zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ); 

6) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
SIWZ); 

W terminie 3 dni od publikacji listy złożonych ofert: 
7) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 

pkt 5 albo informacja, że nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 4 do 
SIWZ); 

 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 
8) Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wy-
konane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (zgodnie z załącznikiem 
nr 5 do SIWZ); 

9) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodar-
czej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia 
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (załącznik                         
Wykonawcy); 

10) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upły-
wem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym or-
ganem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło-
żenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego or-
ganu (załącznik Wykonawcy); 

11) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzają-
cego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdro-
wotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwier-
dzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewi-
dziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzy-
manie w całości wykonania decyzji właściwego organu (załącznik Wykonawcy); 

12) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym od             
Wykonawcy. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojugm
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13) W przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego na podstawie art. 22a Ustawy Prawo 
zamówień publicznych – pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na czas od składania ofert oraz czas korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia, w którym Wykonawca określi: 
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
- sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu; 
- charakter stosunku łączącego Wykonawcę z innym podmiotem; 
- zakres oraz udział innego podmiotu przy wykonywania zamówienia. 

 

Zaleca się aby oferta zawierała spis treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład       
oferty. 
 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

 

15.1.  Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. W związku z tym cena oferty musi zawierać 
wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost ze Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 
 

15.2. Cena musi zawierać stosowny podatek VAT. Podatek od towarów i usług VAT naliczany zgod-
nie z obowiązującymi przepisami. 
 

15.3.  Cena ofert - wynagrodzenie ryczałtowe, musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu 
umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego                    
w pkt. 15.1. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny zamówienia przedstawionej w formula-
rzu oferty poza okolicznościami przedstawionymi we wzorze umowy. 
 

15.4.  Podana cena oferty musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecin-
ku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, 
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
 

15.5.  Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania 
się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć 
wpływ na cenę zamówienia. 
 

15.6. Cena ofertowa musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem 
zamówienia. 
 

16. 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. 

 

Cenę należy podać w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w walucie obcej. 
 

17. 
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY 
OFERT. 

 

17.1. Cena wykonania zamówienia: - 60 % 
 

Do oceny w kryterium „cena” będzie przyjęta cena ofertowa. 
 

1) Cena wykonania zamówienia  -  60%  
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Do oceny oferty za kryterium „CENA” będzie przyjęta cena ofertowa.  
Cena wykonania zamówienia:  - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość  – 60 pkt, 
oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, wg wzoru: 
 

      cena oferty najtańszej 
C =  (  ----------------------------- )  X 60  

     cena oferty badanej   
 

Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do  drugiego 
miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 
                                                                                                                                                         

2) Kryterium ”okres gwarancji”  - 40 % 
 

Kryterium gwarancji i rękojmi na pojazd, całość wyposażenia oraz zabudowę pożarniczą objęty 
przedmiotem zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji i rękojmi podanego 
przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Okres gwarancji należy określić z dokładnością do 12 
miesięcy, tj. Wykonawca wskazuje na formularzu ofertowym odpowiednio: 24/ 36/ 48 miesiące/ęcy. 
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi – 24 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi 
wynosi – 48 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na pojazd, całość 
wyposażenia oraz zabudowę pożarniczą na minimum 24 miesiące, jeżeli Wykonawca na druku formu-
larza ofertowego nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający 
uzna, że gwarancja i rękojmia została udzielona na okres 24 miesiące, a w tym kryterium oferta Wy-
konawcy otrzyma 0 pkt.  
Punkty uzyskane w kryterium z punktu 1 i 2 zostaną sumowane, ofertą najkorzystniejszą będzie ta 
która otrzyma największą ilość punktów. 
W przypadku gdy w trakcie oceny dwie oferty uzyskają taką samą ilość punktów, Zamawiający wybie-
rze ofertę z najniższą ceną. 
 

17.2.  Wybór oferty. 
 

a) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można będzie dokonać wyboru ofer-
ty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości 
punktów, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w okre-
ślonym terminie ofert dodatkowych. 

b) Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaofero-
wane w złożonych ofertach. 

c) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazane niezwłocznie po                    
 dokonaniu wyboru, wykonawcom którzy złożyli oferty oraz zostanie zamieszczone na 
stronie internetowej Zamawiającego i na tablicach ogłoszeń w jego siedzibie.  

d) Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający poprawi  
   oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegają- 
   ce na niezgodności ofert ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie            
   powodujące istotnych zmian w treści zamówienia. 

e) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert,  
przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, 
sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy i postanowieniami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  

  f)  Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy.  
  g)  Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegają- 
   cych odrzuceniu.  
 

18. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Strona 14 z 15 

 

 

18.1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.  
18.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu              
zamówienia zawarte w SIWZ. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  
18.3.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień w umowie:   
  a) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakre-
sie mającym wpływ na realizację zamówienia,  

b) w przypadku zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w przy-
padku wystąpienia zdarzeń losowych, z zastrzeżeniem, że osoby występujące po stronie Wykonawcy 
muszę spełniać warunki udziału w postępowaniu, 
  c) innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających 
charakter zmian nieistotnych.  
 

18.4. Okoliczności przewidziane powyżej stanowiące podstawę zmiany Umowy stanowią               
uprawnienia Zamawiającego, a nie jego obowiązek.  
 

19. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I 
ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia. 
 

20. 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 

Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI, rozdziały 1-3 (art. 179 – 198) Ustawy Prawo zamó-
wień publicznych. 
 

21. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

Zgodnie z 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), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSP Roztoka, ul. 3 Maja 53, 58-173 Roztoka, 
tel. 607 967 484, e-mail osp_roztoka@op.pl 

 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Daniel Szewczyk,  tel. 607 967 484, e-mail 
osp_roztoka@op.pl  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwią-
zanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zakup samochodu ratowniczo – 
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce prowadzonym w trybie przetargu nieogra-
niczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zo-
stanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa 
Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
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 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych da-
nych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania da-

nych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pa-

ni/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

 
 

22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

22.1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych oraz Kodek cywilny. 
22.2.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

22.3. Wykaz załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy w związku z art. 22 ust. 1 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy w związku z art. 24 ust. 1 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej, w związku z art. 24 ust. 

2 pkt 5. 
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych głównych dostaw 
Załącznik nr 6 -Specyfikacja techniczna - Wymagania minimalne dla samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla  jednostki OSP Roztoka. 
Załącznik nr 7 - Projekt umowy.  
 


