
 
Bytom Odrzański, dnia 22 czerwca 2022 r. 

GMINA BYTOM ODRZAŃSKI 

Nasz znak: ZP.271.7.2022 

ZMIANY  
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wsparcie służb 

ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie Gmin – dostawa 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (do 17 ton) wraz ze 
specjalistycznym sprzętem dla Gminy Bytom Odrzański”. 

 
 
Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), w następstwie zadanych przez 
wykonawców pytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający przekazuje 
informację o zmianach w treści SWZ – a ściślej w obrębie Opisu Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Obejmują ona zagadnienia, poruszone w treści 
odpowiedzi na poniższe pytania wykonawców: 
 

 

Pytanie 1  
Pkt 19 Zamawiający wymaga by pojazd posiadał autopompę pożarniczą jednozakresową 
min. A16/8. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z autopompą dwuzakresową? 
 
Odpowiedź 1 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu z autopompą dwuzakresową. 
 
Pytanie 2 
Pkt 22, 27, 31 Zamawiający wymaga by pojazd posiadał linię szybkiego z możliwością 
podania wody oraz piany sprężonej oraz działko wodno-pianowe z możliwością podania 
wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 
pojazdu ze standardowym zwijadłem wysokościowym z możliwością podania wody oraz 
wodnego roztworu środka pianotwórczego (bez podawania piany sprężonej) oraz działkiem 
wodno-pianowym zamontowanym na zderzaku z możliwością podawania wody, wodnego 
roztworu środka pianotwórczego oraz piany sprężonej? 
 
Odpowiedź 2 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pojazdu ze standardowym zwijadłem 
wysokościowym z możliwością podania wody oraz wodnego roztworu środka 
pianotwórczego (bez podawania piany sprężonej) oraz działkiem wodno-pianowym 
zamontowanym na zderzaku z możliwością podawania wody, wodnego roztworu środka 
pianotwórczego oraz piany sprężonej. 
 
Pytanie 3 
Pkt 14.13 Zamawiający wymaga by pojazd posiadał falę świetlną zbudowaną z 11-CB 
modułów oraz aby fala miała 1,7 cm wysokości. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza „11 CB 
modułów”? Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki w wysokości fali 1,7 cm i 
określenie jak ma być realna wysokość fali świetlnej? 
 
 



 
Odpowiedź 3 
„11 CB modułów” oznacza, że fala świetlna ma składać się z jedenastu modułów świetlnych. 
Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość fali świetlnej powinna być nie mniejsza niż 
25 mm.  
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuści umiejscowienie kompresora systemu piany sprężonej za kabiną, 
pod zabudową – czyli w miejscu uzgodnionym z dostawcą systemu piany sprężonej? 
 
Odpowiedź 4 
Zamawiający dopuszcza umiejscowienie kompresora systemu piany sprężonej za kabiną, 
pod zabudową – czyli w miejscu uzgodnionym z dostawcą systemu piany sprężonej. 

 
 
Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia niezbędnego czasu do 

przygotowania oferty, Zamawiający przedłuża: 
 

1)termin składania ofert, z dnia 12 lipca 2022 r. godz. 10.00 na dzień: 18 lipca 2022 r., godz. 
10.00. 
 
2)termin otwarcia ofert, z dnia 12 lipca 2022 r. godz. 11.00 na dzień: 18 lipca 2022 r., godz. 
11.00. 
 
3)Wykonawca jest związany ofertą przez okres do dnia: 15 października 2022 r.  
 

Powyższe zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, wskazanego wyżej 
załącznika nr 1 SWZ, stanowią integralną część SWZ i zostają udostępnione na stronie 
internetowej postępowania, tj. www.bip.bytomodrzanski.pl. Mając na uwadze art. 137 ust. 4 
p.z.p. zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym 
mowa w art. 90 ust. 1 p.z.p. Zamawiający dokonuje także stosownych zmian na miniPortalu.  
 

 

 
W załączeniu: 
- formularz oferty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 

 

FORMULARZ OFERTY 

Zamawiający:    Gmina Bytom Odrzański 
      ul. Rynek 1 

67-115 Bytom Odrzański 
 

Nazwa wykonawcy 
(Pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w 
przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

 

 

Adres siedziby Wykonawcy 

 

 

 

REGON    

 

NIP  

 

Nr telefonu  

 

Adres skrzynki ePUAP 

 

Adres e- mail 

(na które Zamawiający ma przesłać 
korespondencję) 

 

 

 

Dane, umożliwiające Zamawiającemu dostęp do 

odpisu lub informacji  

z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej lub innego 

właściwego rejestru za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych 

Adresy internetowe ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych 

*zaznaczyć wlaściwe 

�* https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx  

�* https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/  

�* inny adres bazy danych (wskazać): ………………………………………… 



 

Wykonawca zgodnie z art. 104-106 ustawy 
o działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 584) jest: 

 
*zaznaczyć właściwe 

⎕mikro przedsiębiorcą* 

⎕małym przedsiębiorcą* 

⎕średnim przedsiębiorcą* 

⎕jednoosobowa działalność gospodarcza* 

⎕osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej* 

⎕inny rodzaj* 

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia na: 
„Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie Gmin 

– dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (do 17 ton) wraz ze 
specjalistycznym sprzętem dla Gminy Bytom Odrzański” 

 
1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:  

Lp. Nazwa zadania Wartość w złotych netto 
 

1. 
Wsparcie służb ratownictwa 

technicznego i przeciwpożarowego 
na terenie Gmin – dostawa średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego 

(do 17 ton) wraz ze specjalistycznym 
sprzętem dla Gminy Bytom Odrzański 

 

 

2. Stawka podatku VAT 23% 
3. Wysokość podatku VAT  
4. Cena brutto ogółem (lp.1+lp3) 

 
 

 
2.Informuję/my, że złożona oferta (skreślić niewłaściwe) 

- nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług; 

- prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub 

usługi 

Wartość bez kwoty 

podatku 

Stawka podatku Vat 

(%) 

  

 

  

Oświadczam/y, że niewypełnienie formularza oferty w zakresie wskazanym powyżej oznacza, 
że złożenie oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie 
zamawiającego. 
3.Następujący zakres zamówienia zostanie wykonany przez każdego z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia: 



 
a) ................................ (zakres) – nazwa/firma Wykonawcy ................................. 

b) ................................ (zakres) – nazwa/firma Wykonawcy ................................. 

4.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: w terminie 240 dni od dnia podpisania 
umowy. 
 
5.Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres ........ miesięcy licząc od dnia 
odbioru końcowego. 
 
6.Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek nr 

......................…….............……....………………………………………...............…………… 

7.W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, oświadczenie 
zamawiającego o zwolnieniu wadium należy przesłać na adres poczty elektronicznej lub 
skrzynki ePUAP wystawcy gwarancji lub poręczenia; 

adres e-mail  

adres skrzynki ePUAP  

8.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy 
wszystkie warunki w niej zawarte. 
9.Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 
10.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, 
określonymi w załączniku nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w 
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 
warunkach w nich określonych. 
11.Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania 
ofert do dnia: 15 października 2022 r. 

12.Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć wykonanie następujących części zamówienia 
podwykonawcom; 

Części zamówienia, których wykonanie zostanie 
powierzone podwykonawcom 

Nazwa, siedziba podwykonawcy 
(o ile są znane) 

 
 

 

Uwaga! W przypadku braku wskazania części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone 
podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi 
wykonawcy. 

 
13.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu**. 

                                                           
1
 Rozporządzenie 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). 



 
 
14.Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 
 

1.................................................................................... 

2.................................................................................... 

3.................................................................................... 

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

Podpis kwalifikowany osoby 
uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy 
 

Informacja dla Wykonawcy: 
Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy 
przez osobę podpisującą ofertę. 
*niepotrzebne skreślić 
 
** w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa 
oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie). 
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