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1.	Przedmiot zamówienia:

	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Karosacja samochodu pożarniczego dla OSP Panki”.
 
	Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie nadwozia pożarniczego typu GCBA na podwoziu Jelcz 004 dla OSP Panki

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie karosacji samochodu pożarniczego na podwoziu  Jelcz 004. Zabudowę nadwozia należy wykonać wg. wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych opracowanych przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie i zatwierdzonych przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Podwozie samochodu Jelcz z kabiną – zamawiającego, sprawne technicznie.

A. Kabina załogi: 
-	kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa-zespolona w układzie miejsc 1+1+4,    dobudowana do istniejącej, drzwi po obu stronach kabiny z szybami przesuwnymi,
-	remont blacharki i podłogi kabiny kierowcy (nadkola, progi, podszybie                i dach),z przodu pojazdu zderzak rurowy + 2 lampy pulsujące niebieskie              z generatorem oraz lampa typu szperacz (zamawiającego), 
-	na kabinie 2 lampy LBO w koszach ochronnych oraz sygnał dźwiękowy,
-	wymiana piór wycieraczek,
-	wykonanie pod nadszybiem przednim półki do montażu radiostacji, radia, sterowania sygnałami uprzywilejowanymi, (radiostacja i antena zamawiającego),
-	ocieplenie ścian, sufitu i podłogi,
-	wyłożenie wykładziną miękką sufitu, ścian i tapicerki drzwi (jednolity kolor),
-	wymiana tapicerki i uszczelek drzwi,
-	remont zamków drzwi,
-	na drzwiach wewnętrznych specjalne kieszenie na dokumenty,
-	wykonanie tapicerowania siedzeń (kierowca + dowódca),
-	wymiana dywaników na podłodze w kabinie (kierowca + dowódca),
-	wyłożenie podłogi wykładziną antypoślizgową, trwałą, łatwozmywalną,
-	siedzenie skrzynkowe, uchylne, tapicerowane, przodem w kierunku jazdy,
-	pod siedzeniami miejsce na drobny sprzęt i narzędzia,
-	w suficie uchwyty do trzymania,
-	barierka wewnętrzna rurowa pomiędzy przedziałem przednim i tylnym,
-	wieszaki na odzież,
-	montaż stopni wyłożonych blachą aluminiową,
-	wykonanie półki na hełmy bojowe,
-	wykonanie mocowań na aparaty tlenowe,
-	montaż nowych osłon przeciw słonecznych,
-	ogrzewanie kabiny załogi niezależne,
-	montaż nowych chlapaczy,
-	oświetlenie wewnętrzne kabiny -  w tym  niezależne dla dowódcy,
-	montaż w kabinie sygnalizacji otwarcia żaluzji i załączenia autopompy.

B. Zabudowa pożarnicza     
-	konstrukcja z profili stalowych zamkniętych, 
-	poszycie zewnętrzne z blachy aluminiowej, mocowane metodą klejenia,
-	nadkola z blachy aluminiowej,
-	balustrada ochronna boczna dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą, wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową łezkową,
-	po trzy schowki na bokach pojazdu oraz schowek tylny kryte żaluzjami aluminiowymi, 
-	żaluzje aluminiowe anodowane, pyło- i wodoszczelne, z uszczelkami                       i wspomaganiem sprężynowym, taśmami ułatwiającymi opuszczanie, zabezpieczone przed  samoczynnym  opadaniem, zamykane na jeden klucz,
-	spody schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową, ścianki schowków wyłożone blachą alucynkową,
-	konstrukcja schowków zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza,  
-	schowki przeznaczone na osprzęt wodny wyposażone:
-	w stojaki na węże tłoczne ø 52 – min. 11 szt. i  ø 75 min. 11 szt.,
-	paletę wysuwną na motopompę pływającą,
-	paletę wysuwną na pilarki do drewna i betonu,
-	miejsce na agregat prądotwórczy,
-	miejsce na pompę szlamową,
oraz uchwyty do mocowania:
-	prądownic, w tym wodno-pianowej Rambojet 52 typ 2 wraz z wkładami  - min. 6 szt., smoka ssawnego, rozdzielacza, przełącznika, zbieracza, redukcji, kluczy pożarniczych, gaśnic, hydronetki i innego wyposażenia standardowego, 
-	urządzeń sygnalizacyjnych: latarek, stojaków, lamp ostrzegawczych, taśm itp., 
-	narzędzi pracy: łomu, młota, siekiery, piły itp.,
-	sprzętu sanitarnego:  zestawu pierwszej pomocy, koca, folii itp.,
-	kanistry  5 l,                                                               
-	dokładny rodzaj, ilość i rozmieszczenie sprzętu do uzgodnienia                              z Zamawiającym,
-	szuflady i palety, wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, wyposażone w oznaczenia ostrzegawcze,    
-	szuflady i palety automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i maksymalnie otwartej, oraz zabezpieczone przed całkowitym wypadnięciem,
-	uchwyty i klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, palet, skonstruowane w taki sposób, aby umożliwiały ich obsługę                             w rękawicach,
-	schowki nadwozia oświetlone wewnątrz automatycznie po otwarciu żaluzji,
-	oświetlenie zewnętrzne pola pracy wokół samochodu sterowane ręcznie, lampy na bokach wpuszczane w zabudowę, 
-	oświetlenie powierzchni dachu,
-	dach pojazdu użytkowy wyłożony blachą aluminiową łezkową,
-	na dachu umiejscowione w części tylnej wyjście na działko z zaworem 2 ½” + działko wodno-pianowe (zamawiającego), oraz: uchwyty na węże ssawne, drabinę DW-10, stojak i klucz hydrantowy, mostki przejazdowe, pływak, kosz, tłumice, bosak, 
-	klapa przykrywająca hak holowniczy podnoszona na „ teleskopie”,
-	z tyłu nadwozia nierdzewna drabinka wejściowa na dach, lampa LBO i sygnał cofania z lampą pulsującą.

C. Instalacja wodno pianowa:
-	autopompy  A 32/8 (zamawiającego) pozostaje w tym samym miejscu,
-	zbiornik wody do 5500 l z falochronami i włazem rewizyjnym, stalowy konserwowany obustronnie lakierami chemoutwardzalnymi,
-	zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu, króćce ø 75 z zaworami kulowymi, po jednym z prawej i lewej strony,
-	zbiornik wyposażony w instalację przelewową z możliwością grawitacyjnego opróżniania,
-	montaż instalacji zalewania zbiornika przez autopompę, króciec 1 x  ø 110 geodezyjny,
-	instalacja tłoczna niskiego ciśnienia z autopompy pozostaje, wymiana zaworów,
-	wyprowadzenie na działko na podest dachu z zaworem 2 ½” + działko wodno-pianowe (zamawiającego),
-	szybkie natarcie z  wężem 40 mb, prądownicą i układem zwijania, umożliwiające podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża, umiejscowione w prawym tylnym schowku,
-	konstrukcja układu wodnego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie,
-	wykonanie podświetlanej tablicy z manometrem, elektronicznym wskaźnikiem poziomu 
wody, wskaźnikiem temperatury wody, kontrolką ciśnienia oleju, wyłącznikiem silnika pojazdu, kontrolką włączenia autopompy,
-	sterowanie obrotami silnika.

D. Instalacja elektryczna:
-	remont instalacji elektrycznej,
-	oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego  - 2 lampy LBO z przodu na kabinie kierowcy w koszach ochronnych oraz sygnał dźwiękowy czterotonowy modulowany z możliwością podawania komunikatów słownych przez mikrofon + lampa LBO z tyłu na zabudowie,
-	w pawlaczu w kabinie załogi montaż radiostacji Motorola + antena, sterowania sygnałami ostrzegawczymi, generatora lamp pulsacyjnych, itp.,
-	montaż oświetlenia wewnętrznego kabiny załogi, w tym osobnego dla dowódcy,
-	oświetlenie schowków wewnętrzne, włączane automatycznie po otwarciu schowka,
-	oświetlenie pola pracy wokół pojazdu -  5 lamp zewnętrznych nad schowkami, po 2 lampy boczne wpuszczane w zabudowę, lampa tylna na podeście dachu,
-	oświetlenie powierzchni dachu,
-	sygnał cofania z niebieską lampą pulsującą,
-	lampy obrysowe i boczne odblaskowe,
-	montaż nowych tylnych lamp zespolonych (wpuszczonych w zabudowę nadwozia), zawierających światło - stop, kierunkowskazy, światła tylne, światło cofania, światło przeciwmgielne, 
-	montaż lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej,
-	montaż lampy  szperacz (zamawiającego),
-	montaż lamp pulsacyjnych na zderzaku rurowym,
-	sygnalizacja otwarcia skrytek w kabinie kierowcy,
-	dodatkowy głośnik do radiostacji w przedziale autopompy,
-	montaż gniazda do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, 
-	ogrzewanie kabiny załogi niezależne,
-	instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu odcinający wszystkie 
      odbiorniki, z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania.

  E. Lakierowanie  i  konserwacja:	
     -     piaskowanie ramy samochodu,
     -     malowanie lakierami akrylowymi zewnątrz i renowacyjnymi wewnątrz,
-	samochód wraz z zabudową w kolorze czerwonym  RAL 3000,
-	elementy podwozia w kolorze czarnym,
     -    zderzak przedni oraz nadkola w kolorze białym,
-	konserwacja  podwozia,
-	wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy + numery operacyjne.
 F. Prace uzupełniające przy podwoziu:
-	montaż króćca do podłączenia sprężarki zewnętrznej w zderzaku.      

Zachować dotychczasową wysokość pojazdu.

	Kod we wspólnym słowniku zamówień (CPV): 


34.14.42.10-3 – Wozy strażackie

2.	Termin realizacji zamówienia: 20.08.2010 r.

3.	Warunki realizacji zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych tj. przewidujących odmienny niż ustalony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia.

	Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.


4.	Warunki, które muszą spełniać ubiegający się o zamówienie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.

	Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. udokumentują,                            że zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat, lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną karosację samochodu pożarniczego o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 zł.



Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg  formuły „spełnia - nie spełnia”.
Nie spełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Wymagania dla oferty składanej przez dwóch lub więcej   
     Wykonawców

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum) do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
- oświadczenie o wspólnym ubieganiu się o zamówienie złożone przez uczestników konsorcjum wraz z dokumentem ustanawiającym pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia w przypadku wyboru oferty,
- każdy podmiot oferty wspólnej zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymienione w punkcie 9.1. od 3) do 5).

	Wykonawcy występujący wspólnie muszą spełnić łącznie wymagania określone w punktach 4.3 - 4.5.


	Spółka lub wszyscy partnerzy konsorcjum będą odpowiedzialni solidarnie            za wypełnienie zobowiązań umownych. Takie oświadczenie złożone przez każdego z partnerów winno być załączone do oferty.


Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

	Składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                   w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2. Składa zaświadczenie organu sądowego lub administracyjnego właściwego       do miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca                 ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 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 - wystawionych nie wcześniej                         niż w terminach określonych w pkt. 6. 

7.	Przygotowanie oferty

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej aniżeli jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

	Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi                      w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


	Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

	Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego),             w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.


	Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania                     i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie. Zapytania mogą być składane faksem pod nr: /34/ 317 90 62. Zamawiający udzieli odpowiedzi           na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Po tym terminie Zamawiający może udzielić wyjaśnień, bądź pozostawić wniosek bez rozpoznania.


	Na podstawie art. 96 ust.3 Prawa zamówień publicznych regulującego zasadę jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca, który chce, aby pewne informacje handlowe zostały objęte tajemnicą, może pisemnie zastrzec nieudostępnianie pozostałym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji         (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 126 poz. 1071) – wymieniając poszczególne dokumenty objęte tajemnicą i strony oferty, na których się znajdują lub może je zapakować w osobną ofertę z oznaczeniem: “DOKUMENTY TAJNE tylko do wglądu komisji przetargowej”.


	W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów przetargowych. 
O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność istotnych modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.


8.	Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego           z Wykonawcami	

	Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:

- w sprawach przedmiotu zamówienia: Marian Kapuścik tel. 605323989
- w sprawach procedury zamówień publicznych: mgr inż. Jolanta Mann-Matuszczyk, tel. /34/ 317 90 35 wew. 21.

	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                  oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów oraz informacji faksem pod numer: /34/ 317 90 62 W takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji, oświadczenia, wniosku lub zawiadomienia.


Za dzień powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu.

9.	Cena ofertowa

Oferta musi zawierać cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia.

	Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                z wykonaniem zamówienia.

10.	Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty

Do udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz oceny ofert, oferta musi zawierać następujące dokumenty:

formularz ofertowy,
oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw                   do wykluczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) /Załącznik Nr 2/
aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie                           do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega                                  z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawionych  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat, lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia, wraz         z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie /Załącznik Nr 4 ,
dane dotyczące podwykonawców (w wypadku ich zatrudnienia)                 i zakresu powierzonych im części zamówienia /Załącznik Nr 5/  wraz               z oświadczeniami o gotowości do współpracy przy realizacji zamówienia- /Załącznik Nr 6/,
zatwierdzony wzór umowy /Załącznik Nr 7/.

W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zastosować się do wymagań podanych w pkt. 5.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

	Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Prawa zamówień publicznych wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę firmy              w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu do których wykonawca ofertę zastrzegł, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o której mowa w art. 86 ust.4. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć                  na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.


11.	Wadium

	Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium



12.	Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

13.	Składanie ofert

	Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego               w Pankach ul. Tysiąclecia 5, pok.14 w terminie do dnia 7 czerwca 2010 r. do godziny 09:30.


	Kopertę należy zaadresować:


“Oferta w przetargu na zadanie pn. „Karosacja samochodu pożarniczego dla OSP Panki” Nie otwierać przed dniem 7 czerwca 2010 r. przed godz. 10:00”.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

	Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie          o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach /zewnętrznej i wewnętrznej/ odpowiednio oznakowanych z dopiskiem “ZMIANA”. Koperty oznaczone dopiskiem “ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wniósł zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.


	Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się              z postępowania. 


	Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona przez Wykonawcę po terminie



14.	Otwarcie ofert

14.1.	Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 czerwca 2010 r. w siedzibie Zamawiającego,             tj. OSP Panki ul. Tysiąclecia 1, 42-140 Panki – Świetlica Remizy OSP,            godz. 10:00.

15.	Ocena ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- cena ofertowa brutto                       - 100 %

	Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:


A  - kryterium wyboru oferty – cena ofertowa brutto
WA -  waga przyjętego kryterium – 100%

Ano - najniższa cena ze wszystkich ofert ważnych i nie odrzuconych
Ank- cena oferty badanej

nk - wskaźnik kolejnej oferty
n<1,k> (k - liczba złożonych ofert)

(Ano/Ank) x WA = suma punktów oferty liczonej

	Przetarg wygra Wykonawca, którego oferta uzyska największą ilość punktów.


16.	Wybór najkorzystniejszej oferty

	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Prawie zamówień publicznych              i SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.


	Zamawiający powiadomi pisemnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.


	Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.


17.	Unieważnienie przetargu

Zamawiający unieważni przetarg, jeżeli:
	nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu,

cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,
w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 Prawa, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć,
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

18.	Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane          w dziale VI ustawy.
Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 198 Pzp.

18.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.



Załączniki:

Zał. Nr 1 -  Druk “Oferta”.
Zał. Nr 2 -  Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw                       do wykluczenia.
Zał. Nr 3 -  Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych 
                  związanych z przedmiotem zamówienia wraz z dokumentami 
                  potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.
Zał. Nr 4 – Wykaz wszystkich podwykonawców. 
Zał. Nr 5 -  Zobowiązanie do współpracy.
Zał. Nr 6 -  Wzór umowy.














































Załącznik nr 1


/ Nazwa i adres Wykonawcy /
                                                                                                                                .......................................................................
                                                                                                                                              / Miejscowość rok, m-c,  dzień/


OFERTA

 
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Tysiąclecia 1
42-140 Panki

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego                        na wykonanie zadania:

„Karosacja samochodu pożarniczego dla OSP Panki”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za następującą cenę:

cena ofertowa netto:......................................................................................................................,

słownie:......................................................................................................................

...................................................................................................................................
cena ofertowa brutto:.......................................................................................................................,

słownie:......................................................................................................................

...................................................................................................................................
podatek VAT (……%): ………………............................................................................................................

słownie:......................................................................................................................

...................................................................................................................................


	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - ………………….


	Warunki płatności - zgodnie z umową.


	Okres gwarancji i rękojmii - zgodnie z umową.


	Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w wymaganym terminie.


	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia (w tym z wzorem umowy), przyjęliśmy zawarte w niej warunki              i nie  wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje  potrzebne do właściwego przygotowania oferty.


	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.


	W przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, zobowiązujemy się                     do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.


	Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od............. do................. stanowią tajemnicę firmy w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione 








                                                                              Podpisano




                                                         ................................................................
                                                                  /upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/






















Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW 
ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą


Ja/My .......................................................................................................................................

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Karosacja samochodu pożarniczego dla OSP Panki”

OŚWIADCZAM(-Y)

w imieniu ............................................................................................................................
że:

1.	Posiadam(-y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.	Posiadam(-y) niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3.	Dysponuję(-my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4.	Znajduję(-my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ponadto oświadczam(-y), że nie podlegam(-y) wykluczeniu z postępowania                     o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.




............................................................
               (miejscowość i data)



                                                                                                   .........................................................................
                                                     (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy)


Pieczęć Wykonawcy														
Załącznik nr 3


Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat usług związanych z przedmiotem zamówienia
Lp
Nazwa zadania


Data realizacji
od (miesiąc/rok) 
do (miesiąc/rok)*
Wartość 
Inwestor 
(nazwa i adres)





























Do wykazu załączono ................ sztuk kserokopii referencji Zamawiającego
* gdy realizacja zamówienia trwa nadal należy wpisać przewidywaną datę jej zakończenia.

   ...................................................                                                           ........................................................................................
             (miejscowość, data)                                                            (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pieczęć Wykonawcy		            							 Załącznik nr 4


WYKAZ WSZYSTKICH PODWYKONAWCÓW 
Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia przewiduje zatrudnienie następujących podwykonawców:
Lp
Nazwa i adres przewidywanego wykonawcy
Rodzaj powierzonej części zamówienia
Wartość powierzonej części zamówienia 































Podwykonawcy złożyli zobowiązanie na załączniku nr 6 do formularza oferty 

...................................................                                                          ……………...............................................................
             (miejscowość, data)                                                             (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
    Załącznik Nr 5


ZOBOWIĄZANIE DO WSPÓŁPRACY  


Ja niżej podpisany (a ) …..…………………………………………………………………….
                                                  Nazwisko i imię 
działając w imieniu …………………………………………………………………………….
adres ……………………………………………………………………………………………
NIP…………………………………
REGON ………………………………
zgadzam się na zgłoszenie mojej firmy jako podwykonawcy firmy …………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

przy realizacji zamówienia:  

„Karosacja samochodu pożarniczego dla OSP Panki”
i zobowiązuję się do wykonania następującego zakresu prac:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………
                                                                   pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
                                                                    do reprezentowania podwykonawcy



…………………………………………            …………………………………………
	            (miejscowość i data)	                        (pieczęć i  podpis uprawnionego      			                           przedstawiciela  wykonawcy)

Załącznik nr 6


UMOWA 

W dniu ……………………. roku w siedzibie OSP Panki pomiędzy : 
Ochotniczą Strażą Pożarną Panki , ul. Tysiąclecia 1, 42-140 Panki, zwaną dalej               w tekście umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
1 Prezesa Krzysztofa   Antończaka 
2.Naczelnika Mariana Kapuścika 
3.Skarbnika Arkadiusza Pawelaka 
4.Sekretarza Stanisława Kierat 
a 
………………………………………………………………… 
Zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
1. ..................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego , została zawarta pisemna umowa o następującej treści: 

§ 1 
Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające                   na „Karosacji samochodu pożarniczego dla OSP Panki”. 

§ 2 
Karosacja zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na  ustalonych niniejszą umową warunkach 

§ 3 
Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

§ 4 
Przekazanie podwozia przez Zamawiającego do karosacji nastąpi w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy. 
Przekazanie podwozia zostanie udokumentowane protokołem przekazania podwozia do karosacji zawierającym nr nadwozia, typ podwozia oraz jego stan techniczny. 

§ 5 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie                       do 20.08.2010 r 





§ 6 
1.Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego stanowiącego jednolity wzór zatwierdzony przez prezydium ZG ZOSP RP 
2.Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

§ 7 
Wartość wykonania przedmiotu umowy strony ustalają na: 
- cenę brutto w wysokości:…………………..zł 
słownie…………………………………………………………………………………. 
- cenę netto w wysokości …………………… zł 
słownie…………………………………………………………………………………. 
- podatek VAT ……….% co stanowi kwotę ………………………………..zł 
Słownie………………………………………………………………………………… 

§ 8 
1.Ostateczne rozliczenie za wykonane zamówienie nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. 
2. Faktura końcowa będzie płatna w formie przelewu w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 
3. Do faktury Wykonawca załączy protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego. 
4. Zapłata za wykonane zamówienie nastąpi z dwóch źródeł finansowania: 
- z konta OSP Panki
- z konta ZOW ZOSP RP w Katowicach 
Faktura winna być wystawiona: 
Ochotnicza Straż Pożarna Panki, 
ul. Tysiąclecia 1 
42-140 Panki 
NIP  574-19-09-232
REGON  152132560

§ 9 
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne              z następujących tytułów: 
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego                  za przedmiot umowy . 
- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% 
wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki. 
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych po odbiorze w wysokości 0,5%wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego              na usunięcie wad. 
2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,                za wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa Zamówień Publicznych.
§10 
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów . 

§ 11 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy 
- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy 
Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, oraz ustawy o zamówieniach publicznych. 

§13
Spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będzie rozpatrywał Sąd Cywilny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§14
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 



