
        Nr sprawy: MT 2370/19/13 

 
SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 

Komenda Miejska 
Państwowej Stra ży Pożarnej m. st. Warszawy 
ul. Polna 1, 
00-622 Warszawa 
tel.: (022)  596-73-00 
fax: (022)  596-78-00 
NIP: 526-22-60-940 
REGON: 013292107 
www.warszawa-straz.pl 

(działaj ąca jako pełnomocnik Mazowieckiego Komendanta Wojewó dzkiego PSP 
w Warszawie) 
 
PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA: 
 
„Przeprowadzenie remontu głównego (naprawy i konser wacji )  134 kpl. 
aparatów powietrznych nadci śnieniowych PSS 100 i PA 90 produkcji DRAGER 
eksploatowanych w Komendzie Miejskiej Pa ństwowej Stra ży Pożarnej m. st. 
Warszawy”. 

 

 CPV: 50.61.00.00 - Usługi w zakresie napraw i kons erwacji sprz ętu 
bezpiecze ństwa 

 
TRYB  UDZIELANEGO  ZAMÓWIENIA:  
 

przetarg nieograniczony 
o warto ści nie przekraczaj ącej 130 000 euro 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz.907) 

 
Specyfikacj ę opracowali: 
kpt. Paweł Tywanek -  opis przedmiotu zamówienia  
st. kpt. Andrzej Wincenciak – cz ęść proceduralna  

 
Zatwierdzono w dniu:  06.11.2013 r. 

 
 

 

…………………………………………… 
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1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie re montu głównego (naprawy i 

konserwacji )  134 kpl. aparatów powietrznych nadci śnieniowych PSS 100 i PA 90 
produkcji DRAGER eksploatowanych w Komendzie Miejsk iej Państwowej Stra ży 
Pożarnej m. st. Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał ącznik 
nr 3 do SIWZ. 
 

1.2. Zamawiaj ący przewiduje mo żliwo ść dokonania zmiany postanowie ń zawartej umowy w 
stosunku do tre ści oferty na podstawie której dokona wyboru wykonaw cy, w 
nast ępujących sytuacjach: 
1) Możliwo ści zaproponowania wydłu żonego okresu gwarancji za wykonan ą usług ę, 
2) Urzędowej zmiany stawki podatku VAT.  

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 
 

2.1. Termin wykonania zamówienia – do dnia 04.12.2013 r.  
 

3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 
 

3.1. Oferta musi obejmować całość zamówienia. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, wraz 
z podaniem wymaganych ilości, został określony w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. 

3.2. Zamawiający  nie dopuszcza  możliwości złożenia oferty cz ęściowej.  
3.3. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości złożenia oferty wariantowej . 
3.4. Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa  

w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3.5. Zamawiaj ący żąda wskazania przez wykonawc ę w ofercie cz ęści zamówienia, których 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 
3.6. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości zaoferowania równowa żnego przedmiotu 

zamówienia .  
 

3.7. Oferta składana przez Wykonawc ę winna zawiera ć: 
1) „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1  do SIWZ, 
2) „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ,  
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli nie wynika ono z załączonych dokumentów 

wymaganych postanowieniami pkt. 5  SIWZ. 
4) Oświadczenia i dokumenty, w formie oryginału lub kserokopii wymienione w pkt. 5  SIWZ. 

 
3.8.  „Formularz ofertowy” wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, 

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz „Oświadczenia” winny być sporządzone 
przez Wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ i winny być podpisane przez 
upoważnioną(ne) osobę(by) w miejscach wskazanych we wzorach (pieczątka imienna oraz 
podpis lub pieczątka firmowa i czytelny podpis) oraz w miejscach, w których Wykonawca 
naniósł zmiany. 

3.9. Dokumenty, których zło żenia Zamawiaj ący wymaga na zał ącznikach do SIWZ, winny 
być złożone na tych zał ącznikach. Wykonawca mo że sporz ądzić własny dokument, ale 
pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje ściśle wg wzoru 
Zamawiaj ącego.  

3.10. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału podpisanego przez osobę(y) 
upełnomocniającą(e) (pieczątka imienna oraz podpis lub pieczątka firmowa i czytelny podpis). 
Kserokopię dopuszcza się tylko w przypadku pełnomocnictwa udzielonego notarialnie. 
Złożenie kopii pełnomocnictwa notarialnego po świadczonego samodzielnie przez 
pełnomocnika nie jest wystarczaj ące i skutkuje  wezwaniem do uzupełnienia . Zgodnie z 
przepisami pełnomocnik do odwołania winien przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem 
mocodawcy (oryginał) lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa (poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię) - art. 89 Kpc. Poświadczenie za zgodność odpisu z oryginałem dokonuje 
notariusz (art. 96 pkt 2 ustawy Prawo o notariacie). 
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3.11. Kserokopie (każda zapisana strona) muszą być poświadczone wpisem „za zgodno ść 
z oryginałem”  oraz podpisane przez osobę(by) podpisującą(ce) ofertę (pieczątka imienna 
oraz podpis lub pieczątka firmowa i czytelny podpis). 

3.12. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty winny być napisane w języku polskim, na maszynie 
do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, bądź nieścieralnym atramentem. Oferta musi 
być czytelna. Oferta musi być sporządzona w sposób zapobiegający możliwości zmiany jej 
zawartości. 

3.13. Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie: 
1) posiadać oznaczenie: „Przeprowadzenie remontu głównego (naprawy i konser wacji )  

134 kpl. aparatów powietrznych nadci śnieniowych PSS 100 i PA 90 produkcji DRAGER 
eksploatowanych w Komendzie Miejskiej Pa ństwowej Stra ży Pożarnej m. st. Warszawy. 
Nr sprawy MT 2370/12/13 nie otwiera ć przed dniem 04.11.2013 r. godz. 10:30; 

2) opatrzona pieczęcią Wykonawcy lub słownie nazwą firmy i adresem nadawcy  
(wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail); 

3) zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający 
jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

3.14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 
upływem terminu do składania ofert. W tym celu powiadomi Zamawiającego na piśmie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, oraz 
złoży zamienną ofertę oznaczoną jak w pkt 3.13  SIWZ oraz dodatkowo podpisaną „zmiana”  
lub „wycofanie” . 

3.15. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po 
terminie składania ofert. 

3.16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3.17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
4. WARUNKI, UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
4.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
4.2 posiadania wiedzy i doświadczenia; 
4.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
4.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
4.5 Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi ązany jest 
udowodni ć zamawiaj ącemu, i ż będzie dysponował zasobami niezb ędnymi do realizacji 
zamówienia , w szczególno ści przedstawiaj ąc w tym celu pisemne zobowi ązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb ędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia – zał ącznik nr 2B do SIWZ.  

4.6 Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a 
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od 
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 
pkt. 5.3 i pkt.5.4 SIWZ. 

 
Zamawiający uzna spełnienie wyżej wymienionych warunków, jeżeli Wykonawca złoży 
oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 3.7 i 5. 
 

5. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE WW. WARUNKÓ W 
ZŁOŻONE PRZEZ WYKONAWCĘ. 

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w post ępowaniu o zamówienie publiczne, 
Wykonawca zobowi ązany jest zał ączyć do oferty nast ępujące dokumenty:  
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5.1. Oświadczenie,  że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 2  do SIWZ.   

5.2. Pisemne zobowi ązanie  innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – (jeżeli 
Wykonawca składaj ący ofert ę będzie korzystał z zasobów innych podmiotów ) – 
załącznik nr 2B do SIWZ. 

 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z pos tępowania o udzielenie zamówienia 
w okoliczno ściach, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy Prawo z amówie ń publicznych, 
Wykonawca zobowi ązany jest zał ączyć do oferty nast ępujące dokumenty:  

 
5.3. Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 

stanowiące załącznik nr 2A  do SIWZ.   
5.4. Aktualny odpis z wła ściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalno ści gospodarczej (CEIDG) , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 
2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5.5. Oświadczenie dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej  
Jeżeli Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) – 
nie mogą złożyć odrębnych ofert, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. 
W związku z powy ższym Wykonawca składa list ę podmiotów nale żących do tej samej 
grupy kapitałowej albo informacje o tym, że nie nale ży do grupy kapitałowej stanowi ącą 
załącznik nr 2C do SIWZ. 
 

5.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.  5.4  SIWZ składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy 

przed upływem terminu składania ofert; 
5.7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.  5.5  SIWZ, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
lub notariuszem. 
 
 
 

 
6. KRYTERIA WYBORU OFERTY. 
 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się  kryterium: 

najni ższej ceny 
 

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród  ofert  niepodlegających odrzuceniu. 
 

7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. 
 

7.1 W „Formularzu ofertowym” nale ży poda ć w PLN cen ę netto, stawk ę podatku VAT, 
warto ść VAT oraz cen ę brutto.  

7.2 Obliczenie ceny oferty określa formuła: 
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających 
odrzuceniu.  
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Zamawiajmy przystąpi do porównania ofert pod względem kryterium: 
 
CENA (waga 100 %) 
Każda oferta otrzyma punkty oceny ofert zgodnie z podanym niżej wzorem: 
 
Cena ofert (brutto) najkorzystniejszej (najni ższa cena) 
__________________________________________________________________ X 100 pkt. 

8  

Cena oferty (brutto) ocenianej 
 

 
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. 

 
7.3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 
8. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTOWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI.  

 
Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami następujące 
osoby: 
 

8.1. w zakresie przedmiotu zamówienia: 
kpt. Paweł Tywanek  – tel. 22 596 74 02, 

 
8.2. w sprawach dotycz ących procedur udzielania zamówie ń: 

st. kpt. Andrzej  Wincenciak – tel. 22 596 73 82,  faks. 22 596 79 38.  
 
9. SPOSÓB UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 
 

9.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.  
  

9.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego termin u składania ofert , 
określonego w pkt 11.2  SIWZ. 

 
9.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.2  SIWZ, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 
9.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt. 9.2 SIWZ. 
 

9.5. Treść zapytań wraz z wyja śnieniami Zamawiaj ący niezwłocznie zamie ści na stronie 
internetowej Zamawiaj ącego, bez ujawniania źródła zapytania. 

 
9.6. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może przed upływem terminu do 

składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieści 
na stronie internetowej Zamawiającego. 

9.7. W przypadku, kiedy zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający 
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

9.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz zamieści informację o zmianie terminu 
składania ofert na własnej stronie internetowej.  
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9.9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
 

9.10. Wykonawca pobieraj ący wersj ę elektroniczn ą SIWZ ze strony internetowej 
Zamawiaj ącego zobowi ązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu,   
z którego została pobrana, w terminie do dnia otwar cia ofert, gdy ż zamieszczane tam 
są: 
1) wyjaśnienia oraz zmiany tre ści SIWZ, zmiany tre ści ogłoszenia w tym zmiany 

terminu składania ofert; 
2) kopie wniesionych odwoła ń jeżeli odwołanie dotyczy tre ści ogłoszenia lub 

postanowie ń SIWZ, z jednoczesnym wezwaniem wykonawców do wzi ęcia udziału w 
post ępowaniu tocz ącym si ę w wyniku ich wniesienia. 

 
10. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 

 
10.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie lub faksem. 
10.2. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcami: 

1) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Komenda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej m. st. Warszawy, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa 
a) uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień dotyczących oświadczeń  i 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu 

2) faksem na nr 022 22 596 79 38. 
a) zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśnienia i 

zmiany treści SIWZ, wyjaśnienia treści złożonych ofert, wezwania  oraz 
pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje nie 
wymienione powyżej. 

10.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty, o których mowa w pkt. 10.1 
SIWZ, faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

10.4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane faksem, w związku z 
tym, umowa w sprawie niniejszego zamówienia będzie zawarta w terminie nie krótszym ni ż 
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia.  

 
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY. 
 

11.1. Ofertę oznaczon ą w sposób okre ślony w pkt. 3.13  w zamkniętej kopercie należy: 
a) przesła ć na adres Zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. 

st. Warszawy, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa z terminem doręczenia określonym w pkt 
11.2 SIWZ, 

b) lub zło żyć w siedzibie Zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 
m. st. Warszawy, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa w terminie doręczenia określonym w 
pkt 11.2  SIWZ  

11.2. Termin składania ofert upływa dnia 14.11.2013 r. o godz. 10:00.  
11.3. Oferta otrzymana przez Zamawiaj ącego po terminie podanym w pkt 11.2 SIWZ zostanie 

niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 
 
12. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 

12.1.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni . Bieg terminu związania ofertą  
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni  przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni . 

12.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 12.2 SIWZ, powoduje wykluczenie 
Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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13. OTWARCIE I OCENA OFERT. 
 

13.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 14.11.2013 r. o godz. 10:30  w siedzibie Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, ul. Polna 1, 00-622 
Warszawa, salka konferencyjna (V piętro). 

13.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

13.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości nazwę (firmę) oraz adres 
(siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  
w ofertach. Informacje te odnotowywane będą w protokole postępowania. 

13.4. Protokół, oferty, opinie biegłych oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane  
w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tj.: Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), a Wykonawca składając ofertę 
zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym 
uczestnikom postępowania. W tym przypadku powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący 
wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. w odrębnym 
opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. NIE 
UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA.”  

13.5. Informacje, o których mowa w pkt 13.2 i 13.3  SIWZ, Zamawiający przekaże niezwłocznie 
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

13.6. W części niejawnej Komisja przetargowa dokona badania ofert zgodnie z warunkami 
wymienionymi w pkt 4  oraz oceny ofert nie odrzuconych zgodnie z kryteriami podanymi 
w pkt 6  SIWZ. 

13.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

13.8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe  
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

13.9. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 
Wykonawców, podając uzasadnienia faktyczne i prawne, niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

13.10. Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, uznaje się za odrzuconą. 
13.11. Zamawiający również odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą, 
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub nieproszonego do składania ofert, 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych 
zmian w treści oferty, 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
13.12. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, podając 

uzasadnienia faktyczne i prawne, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 

14. PRAWO ZAMAWIAJ ĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA. 
 

14.1. Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, jeżeli: 
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 
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2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

3) w przypadku, jeżeli jedynym kryterium oceny ofert jest cena, zostały złożone oferty 
dodatkowe o takiej samej cenie, 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć, 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publiczne. 

14.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, zamieszczając jednocześnie informacje na własnej 
stronie internetowej, podając uzasadnienie faktycznie i prawne, 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert, podając, uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek 
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 
zamówienia. 

 
15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
 

15.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiać 
najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów określonych w pkt. 6  SIWZ. 
 

15.2. O wyborze oferty Zamawiaj ący niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy ubiega li 
się o udzielenie zamówienia za po średnictwem faksu oraz zamie ści informacj ę na 
stronie internetowej Zamawiaj ącego. 

 
15.3. Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego ofertę 

wybrano, podając miejsce i termin zawarcia umowy zgodnej z załączonym projektem umowy 
(załącznik nr 4  SIWZ). 

 
15.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w 

terminie wskazanym w wezwaniu do jej podpisania, Zamawiający wybierze ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, 
że zachodzą przesłanki zawarte w pkt 14.1  SIWZ lub minął termin związania ofertą. 

 
15.5. Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający 

przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, 
a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej 
ofercie. 

 
15.6. O zawarciu umowy Zamawiający niezwłocznie zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 
16. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. 
 

16.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o 
zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych 
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16.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

16.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

16.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 

16.6. Odwołuj ący przesyła kopi ę odwołania zamawiaj ącemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zap oznać się z jego tre ścią przed 
upływem tego terminu.  Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w 
art. 27 ust. 2. 

16.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany 
w ustawie dla tej czynności. 

16.8. Na czynności, o których mowa w pkt. 16.7, SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 
art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  

16.9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni  od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 10 dni  – jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób. 

16.10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni  od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej.  

16.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 16.10. wnosi się w terminie 5 dni  od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

16.12. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 
obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie 
zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy 
ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 15 dni  od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, 
zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 
z uzasadnieniem; 

2) 1 miesi ąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

albo  
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które 

nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, 
zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.  

16.13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania 
ofert lub termin składania wniosków. 

16.14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

16.15. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 



 
NR SPRAWY : MT 2370/19/13 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 10

16.16. Szczegółowe regulacje dotyczące Środków ochrony prawnej zawiera Dział VI  
ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki Ochrony Prawnej. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Załączniki: 
 
Nr 1 –   Formularz ofertowy 
Nr 2 –   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Nr 2A - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,  
Nr 2B – Zobowiązanie 
Nr 2C – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, 
Nr 3   – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
Nr 4   – Projekt umowy 
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Zał. Nr 1 do SIWZ 
 

    ...................................., dnia................2013 r. 
 
 
 
                              (pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 NAZWA FIRMY:______________________________________________________________________________________ 
 
 REGON FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
 
 
 NIP FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
  
 
ADRES FIRMY: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat: 
 
 ______ - ______ ,   ________________________________ , _______________________________ , ________ , _______ 
 
 ________________________________________________ , _________________________________________________ 
 
Zarejestrowana w__________________________________ul.___________________________ pod Nr________________ 
 
 Internet: http:// __________________________________ pl E-mail: ______________@______________________ 

 
 numer kierunkowy: ___________ 

 
 tel.________________________________   faks_______________________________________ 

Do: 
Nazwa i siedziba Zamawiaj ącego:  

Komenda Miejska Pa ństwowej Stra ży Pożarnej  
m. st. Warszawy   
ul. Polna 1 
00-622 Warszawa 

W nawiązaniu do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Przeprowadzenie remontu głównego (naprawy i konserw acji )  134 kpl. 
aparatów powietrznych nadci śnieniowych PSS 100 i PA 90 produkcji DRAGER 
eksploatowanych w Komendzie Miejskiej Pa ństwowej Stra ży Pożarnej m. st. Warszawy”.  
 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zał. Nr 3  do SIWZ 

za cenę netto:......................................zł(słownie:.............................................................................. 
.......................................................................................................................................................zł) 
po doliczeniu podatku VAT.........%, w wysokości...........................................................................zł 
za cenę brutto......................................zł (słownie:..........................................................................  
.......................................................................................................................................................zł) 
zgodnie z warunkami umowy oraz załączonym „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia”  
w terminie: do dnia 04.12.2013 r.   

 
2. Zgadzamy się na termin płatności 30 dni  od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy 

konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 

4. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SIWZ. 

5. Udzielamy............... (min. 72)   miesięcy gwarancji na wykonaną usługę remontu głównego 

reduktora I-go stopnia aparatu, oraz …………………..(min. 36)   miesięcy gwarancji na wykonaną 

usługę remontu głównego automatu II-go stopnia licząc od daty bezusterkowego odbioru. 
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6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy załączonym do SIWZ i akceptujemy go 

bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Część zamówienia (dostawy), których wykonanie będzie powierzone podwykonawcom: 

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

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

8. W realizacji przedmiotu zamówienia będziemy/nie b ędziemy* polegać:  

a) na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów* 

b) potencjale technicznym innych podmiotów*, 

c) osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów*  

d) zdolnościach finansowych innych podmiotów * 

* niepotrzebne skre ślić 

(Nazwa i adres innego podmiotu)  

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

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

9. Integralną część niniejszej oferty stanowi: 

1. .................................................................................................. str. od.................. do............... 

2. .................................................................................................. str. od.................. do............... 

3. .................................................................................................. str. od.................. do............... 

4. .................................................................................................. str. od.................. do............... 

5. .................................................................................................. str. od.................. do............... 

6. .................................................................................................. str. od.................. do............... 

7. .................................................................................................. str. od.................. do............... 
 
 
 

.............................................................. 
                                                           (podpis i pieczątka  upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Zał. Nr 2 do SIWZ 
 

..................................., dnia................2013 r.  
 

     
     (pieczęć Wykonawcy) 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
O  S P E Ł N I A N I U  W A R U N K Ó W   U D Z I A Ł U  W  P O S T Ę P O W A N I U 

 
Ja niżej podpisany................................................................................................................................ 

reprezentujący Wykonawcę....................................................................................................................... 

będąc uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego  na: 

 
„Przeprowadzenie remontu głównego (naprawy i konser wacji )  134 kpl. aparatów powietrznych 
nadci śnieniowych PSS 100 i PA 90 produkcji DRAGER eksploa towanych w Komendzie 
Miejskiej Pa ństwowej Stra ży Pożarnej m. st. Warszawy”. 

 
Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy Pzp speł niam warunki dotycz ące:  
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz ofercie działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 
ich posiadania,  

2) Posiadania  wiedzy i doświadczenia,  

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

 
 

 
 
 

............................................................. 
 (podpis i pieczątka upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Zał. Nr 2A do SIWZ 

 
..................................., dnia................2013 r.  

 
     
     (pieczęć Wykonawcy) 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

O   B R A K U   P O D S T A W   D O   W Y K L U C Z E N I A 

 

 
Ja niżej podpisany................................................................................................................................ 

reprezentujący Wykonawcę....................................................................................................................... 

będąc uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego  na: 

 
„Przeprowadzenie remontu głównego (naprawy i konser wacji )  134 kpl. aparatów powietrznych 
nadci śnieniowych PSS 100 i PA 90 produkcji DRAGER eksploa towanych w Komendzie 
Miejskiej Pa ństwowej Stra ży Pożarnej m. st. Warszawy”. 

 

 
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z post ępowania  o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust. 1   ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień   publicznych (t. j. Dz. U. z 9 
sierpnia 2013r. poz. 907). 

 

 

 

 

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

 (podpis i pieczątka upełnomocnionego  
przedstawiciela Wykonawcy) 
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Zał. Nr 2B do SIWZ 
 
 

 
..................................., dnia................2013 r.  

     (pieczęć Wykonawcy) 
 

     
 

Z O B O W I Ą Z A N I E  

innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2 b usta wy 

 

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

(nazwa firmy lub imię i nazwisko) 

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

(siedziba firmy lub miejsce zamieszkania) 

 

Tel.: ………………………. 

Faks: …………………….. 

e-mail: ……………………. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

„Przeprowadzenie remontu głównego (naprawy i konser wacji )  134 kpl. aparatów powietrznych 
nadci śnieniowych PSS 100 i PA 90 produkcji DRAGER eksploa towanych w Komendzie 
Miejskiej Pa ństwowej Stra ży Pożarnej m. st. Warszawy”. 
 (Nr sprawy MT 2371/19/13) – zobowiązuję się oddać do dyspozycji Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………

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

(podać nazwę Wykonawcy, a w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia –  

wszystkich Wykonawców składających wspólnie ofertę) 

niezbędne zasoby: 

1) wiedzę i doświadczenie 

2) potencjał techniczny 

3) osoby zdolne do wykonania zamówienia 

4) zdolności finansowe 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 
.............................., dnia................2013 r. 
 
 

                                                                                                          .............. .............................................................................. 
                                                       (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela innego podmiotu) 
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Zał. Nr 2C do SIWZ 
 
 

..................................., dnia................2013 r.          
 

                    (pieczęć Wykonawcy) 

 

Oświadczenie 

dotycz ące przynale żności do grupy kapitałowej 

 

Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................................... 
 

Adres Wykonawcy ....................................................................................................................... 

 

Telefon ................................................. Teleks / telefax .............................................................. 

 

NIP ........................................ REGON ................................ PESEL ………………………… 

___________________________________________________________________________ 

 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na  
„Przeprowadzenie remontu głównego (naprawy i konserw acji )  134 kpl. aparatów powietrznych 
nadci śnieniowych PSS 100 i PA 90 produkcji DRAGER eksploa towanych w Komendzie 
Miejskiej Pa ństwowej Stra ży Pożarnej m. st. Warszawy”.  
 
ogłoszonego  w trybie przetargu nieograniczonego 
 
1.Składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 
pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013r. 
poz. 907)*  

 
1. …………………………………………………………………………………………...................... 
2. …………………………………………………………………………………………...................... 
3. …………………………………………………………………………………………...................... 
4. …………………………………………………………………………………………...................... 
5. …………………………………………………………………………………………...................... 

(Nazwa podmiotu, forma prawna podmiotu, adres podmiotu, forma powiązania kapitał.) 

 

2. Informuję, o tym, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)*. 

 

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

 (podpis i pieczątka upełnomocnionego  
przedstawiciela Wykonawcy) 
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Zał. Nr 3 do SIWZ 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu głównego (naprawy i konserwacji )  134 kpl. 
aparatów powietrznych nadciśnieniowych PSS 100 i PA 90 produkcji DRAGER eksploatowanych w 
Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy”. 
 
 
 
Szczegółowy wykaz aparatów przedstawia  tabela zamieszczona poniżej: 
 
 

Lp. Producent Typ/Model Numer reduktora Numer automatu 

1 DRAGER PSS-100  BRYL 2062 BRYL 6615 

2 DRAGER PSS-100  BRYL 4038 BRYL 6045 

3 DRAGER PSS-100  BRY 4037 BRYL 6189 

4 DRAGER PSS-100  BRYL 3569 BRYL 6320 

5 DRAGER PSS-100  BRYL 4045 BRYL 6032 

6 DRAGER PSS-100  BRYL 1409 BRYL 6173 

7 DRAGER PSS-100D BRYL1392 BRYL6251 

8 DRAGER PSS-100D BRYL1405 BRYL6105 

9 DRAGER PSS-100D BRYL2070 BRYL6018 

10 DRAGER PSS-100D BRYL2149 BRYL6317 

11 DRAGER PSS-100D BRYL2064 BRYL6741 

12 DRAGER PSS-100D BRYL3570 BRYL6103 

13 DRAGER PSS-100D BRYL1408 BRYL6075 

14 DRAGER PSS-100D BRYL2111 BRYL6175 

15 DRAGER PSS-100D BRYL2121 BRYL6516 

16 DRAGER PSS-100D BRYL2110 BRYL6100 

17 DRAGER PSS100D Bryl 2122 Bryl 6536 

18 DRAGER PSS100D Bryl 2138 Bryl 6262 

19 DRAGER PSS100D Bryl 1411 Bryl 6338 

20 DRAGER PSS100D Bryl 4057 Bryl 6273 

21 DRAGER PSS100D Bryl 2147 Bryl 6166 

22 DRAGER PSS100D Bryl 2136 Bryl 6318 

23 DRAGER PSS100D Bryl 2128 Bryl 6531 

24 DRAGER PSS100D Bryl 2055 Bryl 6022 

25 DRAGER PSS100D Bryl 3575 Bryl 6291 

26 DRAGER PSS100D Bryl 3592 Bryl 6074 

27 DRAGER  PSS 100 D BRYL3563 BRYL6282 

28 DRAGER  PSS 100 D BRYL4059 BRYL6264 
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29 DRAGER  PSS 100 D BRYL2115 BRYL6640 

30 DRAGER  PSS 100 D BRYL3561 BRYL6143 

31 DRAGER  PSS 100 D BRYL2124 BRYL2284 

32 DRAGER  PSS 100 D BRYL2112 BRYL6526 

33 DRAGER  PSS 100 D BRYL2061 BRYL5722 

34 DRAGER  PSS 100 D BRYL3580 BRYL6665 

35 DRAGER  PSS 100 D BRYL2146 BRYL6538 

36 DRAGER  PSS 100 D BRYL2114 BRYL6572 

37 DRAGER  PSS 100 D BRYL2113 BRYL6021 

38 DRAGER  PSS 100 D BRYL2145 BRYL6530 

39 DRAGER  PSS 100 D BRYL2132 BRYL6109 

40 DRAGER  PSS 100 D BRYL2105 BRYL6768 

41 DRAGER  PSS 100 D BRYL2137 BRYL 6122 

42 DRAGER  PSS 100 D BRYL3571 BRYL6133 

43 DRAGER  PSS 100 D BRYL4070 BRYL6170 

44 DRAGER  PSS 100 D BRYL2142 BRYL6090 

45 DRAGER  PSS 100 D BRYL3577 BRYL6323 

46 DRAGER  PSS 100 D BRYL2116 BRYL6215 

47 DRAGER  PSS 100 D BRYL2107 BRYL6145 

48 DRAGER  PSS 100 D BRYL4051 BRYL6063 

49 DRAGER  PSS 100 D BRYL3568 BRYL6242 

50 DRAGER PA90 95BRJE3052 BRJK 2613  

51 DRAGER PA90 94BRHL1507  BRJK2639  

52 DRAGER PA90 95BRJF1016 BRJK2685  

53 DRAGER PA90 95BRJA1373  BRJK2623  

54 DRAGER PSS100D BRYL2135 BRYL6107 

55 DRAGER PSS100D BRYL2150 BRYL6179 

56 DRAGER PSS100D BRYJ3562 BRYL6095 

57 DRAGER PSS100D BRYL1388 BRYL6247 

58 DRAGER PSS100D BRYI2130 BRYL6102 

59 DRAGER PSS100D BRYL4050 BRYL6339 

60 DRAGER PSS100D BRYJ3553 BRYL6212 

61 DRAGER PSS100D BRYL1433 BRYL6112 

62 DRAGER PSS100D BRYL4027 BRYL6037 

63 DRAGER PSS100D BRYL4062 BRYL6030 

64 DRAGER PSS100D BRYL1403 BRYL6271 

65 DRAGER PSS100D BRYJ3567 BRYL6343 

66 DRAGER PSS100D BRYL1391 BRYL-6015 

67 DRAGER PSS100D BRYL1419 BRYL6072 

68 DRAGER PSS100D BRYL1432 BRYL6252 

69 DRAGER PSS100D BRYL4071 BRYL6180 
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70 DRAGER PSS100D BRYJ3565 BRYL6174 

71 DRAGER PSS100D BRYL4053 BRYL6256 

72 DRAGER PSS100D BRYL2059 BRYL-6265 

73 DRAGER PSS100D BRYJ3558 BRYL6074 

74 DRAGER PSS100D BRYL2054 BRYL6146 

75 DRAGER PSS100D BRYL2123 BRYL6784 

76 DRAGER PSS100D BRYL2067 BRYL6184 

77 DRAGER PSS100D BRYL4052 BRYL6203 

78 DRAGER PSS100D BRYL1430 BRYL6282 

79 DRAGER PSS100D BRYL2148 BRYL6194 

80 DRAGER PSS 100 BRYL1389 BRYL6187 

81 DRAGER PSS 100 BRYL3557 BRYL6136 

82 DRAGER PSS 100 BRYL2066 BRYL6277 

83 DRAGER PSS 100 BRYL2131 BRYL6181 

84 DRAGER PSS 100 BRYL2151 BRYL6801 

85 DRAGER PSS 100 BRYL2119 BRYL6123 

86 DRAGER PSS100D BRYL2124 BRYL6581 

87 DRAGER PSS100D BRYL2106 BRYL6522P 

88 DRAGER PSS100D BRYL4068 BRYL6327P 

89 DRAGER PSS 100D BRYL 1426 BRYL 6249 

90 DRAGER PSS 100D BRYL 1416 BRYL 6176 

91 DRAGER PSS 100D BRYL 2120 BRYL 6289 

92 DRAGER PSS 100D BRYL2103 BRYL 6254 

93 DRAGER PSS 100D BRYL 2118 BRYL6168 

94 DRAGER PSS 100 BRYJ 3581 BRYL6325 

95 DRAGER PSS 100 BRYJ 3556 BRYL6209 

96 DRAGER PSS 100 BRYJ 4033 BRYL6279 

97 DRAGER PSS 100 BRYJ 1394 BRYL6190 

98 DRAGER PSS 100 BRYJ 3593 BRYL6137 

99 DRAGER PSS100D BRYJ3576 BRYL6213 

100 DRAGER PSS100D BRYL2129 BRYL6266 

101 DRAGER PSS100D BRYL1417 BRYL6077 

102 DRAGER PSS100D BRYL2108 BRYL6601 

103 DRAGER PSS100D BRYL2072 BRYL6321 

104 DRAGER PSS100D BRYL1418 BRYL6217 

105 DRAGER PSS100D BRYL1399 BRYL6167 

106 DRAGER PSS100D BRYJ3584 BRYL6126 

107 DRAGER PSS100D BRYL4041 BRYL6270 

108 DRAGER PSS100D BRYJ3573 BRYL6148 

109 DRAGER PSS100D BRYJ3552 BRYL6313 

110 DRAGER PSS100D BRYL1431 BRYL6080 
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111 DRAGER PSS100D BRYJ3578 BRYL6110 

112 DRAGER PSS 100D BRYJ 3550 BRYL 6253 

113 DRAGER PSS 100D BRYL 2139 BRYL 6218 

114 DRAGER PSS 100D BRXN 2026 BRYL 6268 

115 DRAGER PSS 100D BRYL 2141 BRYL 6098 

116 DRAGER PSS 100D BRYL 2117 BRYL 6183 

117 DRAGER PSS 100D BRYL 4024 BRYL 6151 

118 DRAGER PSS 100D BRYL 4060 BRYL 6727 

119 DRAGER PSS 100D BRYL 2060 BRYL 6106 

120 DRAGER PSS 100D BRYL 2071 BRYL 6259 

121 DRAGER PSS 100D BRYL 3102 BRYL 6307 

122 DRAGER PSS 100D BRYL 1385 BRYL 6114 

123 DRAGER PSS 100D BRYJ 3560 BRYL 6197 

124 DRAGER PSS 100D BRYL 2104 BRYL 5733 

125 DRAGER PSS 100D BRYL 4040 BRYL 6250 

126 DRAGER PSS 100D BRYL 1404 BRYL 6326 

127 DRAGER PSS 100D BRYL 2053 BRYL 6014 

128 DRAGER PSS 100 BRYL 2057 BRYL 6576 

129 DRAGER PSS 100 BRYJ 3585 BRYL 6068 

130 DRAGER PSS 100 D  BRYL2069 BRYL6236 

131 DRAGER PSS 100 D  BRYL1414 BRYL6345 

132 DRAGER PSS 100 D  BRYL3583 BRYL6057 

133 DRAGER PSS 100 D  BRYL3580 BRYL5714 

134 DRAGER PSS 100 D  BRYL4025 BRYL6171 

Aparaty powietrzne zostaną dostarczone na koszt Zamawiającego do serwisu Wykonawcy. 
 Wykonanie remontu głównego (naprawy i konserwacji) musi zostać przeprowadzone przez 
serwisanta posiadającego uprawnienia na wykonywanie tych czynności poświadczonego przez 
producenta aparatów. 
Prace remontowe polegały będą na sprawdzeniu ukompletowania aparatów, na wymianie 
wskazanych przez producenta aparatów części zamiennych, ustawieniu parametrów oddychania na 
komputerowym urządzeniu pomiarowym przy zastosowaniu tzw.”sztucznego płuca” – badania 
dynamiczne, przeprowadzeniu czynności nastawczych, wydruku parametrów oddychania z 
komputerowego urządzenia pomiarowego dla każdego aparatu lub z podziałem  na reduktor i automat 
oraz z wpisem serwisanta o sprawności i dopuszczeniu do użytkowania. 
 
Części użyte do wykonania remontu muszą być fabrycznie nowe, w ilościach i ukompletowaniu 
zgodnie z DTR producenta i numerami katalogowymi.  
Wykonawca zwróci Zamawiającemu po przeprowadzeniu remontu głównego zużyte części zamienne.   
Wykonawca musi zagwarantować min. 6 letni okres gwarancji na wykonaną usługę remontu głównego 
reduktora I-go stopnia aparatu, oraz 3 letni okres gwarancji na wykonaną usługę remontu głównego 
automatu II-go stopnia. 

 
Po zakończeniu prac remontowych zostanie sporządzony protokół z wykonanych prac.  
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Zał. Nr 4 do SIWZ 
 

Projekt umowy 

 

UMOWA Nr MT 2371/2/         /13 

 
 
zawarta w dniu ……    2013 r. w  Warszawie pomiędzy: 
 
Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy z siedzibą 
przy ul. Polnej 1, 00-622 Warszawa, - 

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
a 
firmą  
……………………………, zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
została podpisana umowa na następującej treści  
 
Zamawiający tj. Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy – działa na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie. 
 
 Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. 
poz.907 .). 
 

 

§ 1.  

 

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie remontu głównego (naprawy i 
konserwacji)  134 kpl. aparatów powietrznych nadciśnieniowych PSS 100 i PA 90 
produkcji DRAGER eksploatowanych w Komendzie Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej m. st. Warszawy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy opisany jest w załączniku nr 3 do SIWZ.  
 

 
 

§ 2.  

1. Termin realizacji umowy do dnia 04.12.2013 r.  



 
NR SPRAWY : MT 2370/19/13 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 22

2. Prawidłowe wykonanie umowy będzie potwierdzone  protokołem końcowym 
podpisanym przez obie strony. 

3. Zamawiający wymaga aby gotowość do odbioru była poprzedzona informacją na nr 
faksu : 22 596-79-38.  

 

§ 3.  

 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy: 

- netto…………………………………………..…zł 
- podatek VAT……………………………………zł  
- brutto…………………………………………….zł 
  

 

§ 4.  

 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę po zrealizowaniu przedmiotu umowy, na podstawie podpisanego przez obie 
strony protokołu końcowego.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu zrealizowania przedmiotu umowy będzie płatne na 
podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, potwierdzonej przez Zamawiającego w 
zakresie poprawności i terminowości wykonania, przelewem na konto bankowe 
Wykonawcy wskazane w fakturze w ciągu 30 dni od daty dostarczenia/wpływu faktury. 

3. Wykonawca wystawi fakturę na Komendę Wojewódzką Państwowej Straży 
Pożarnej w Warszawie, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa, NIP: 526-179-67-33, Regon: 
000173516. 

4. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku nastąpi najpóźniej 
w ostatnim dniu płatności.  

 

§ 5.  

 

1. Jeśli WYKONAWCA przekroczy określony w § 2 ust. 1 termin na wydanie przedmiotu 
umowy zapłaci karę umowną w wysokości 10 % brutto kwoty określonej w § 3, a 
ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy.  

2. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie ZAMAWIAJĄCEMU w ciągu 30 dni od 
dnia, wystąpienia zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy i wymaga pod rygorem 
nieważności zachowania formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, WYKONAWCY nie będzie przysługiwać 
wynagrodzenie za przedmiot umowy.  

 

 

 

 



 
NR SPRAWY : MT 2370/19/13 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 23

§ 6.  

 

Wykonawca udziela ………… miesięcy gwarancji na wykonaną usługę remontu głównego 
reduktora I-go stopnia aparatu, oraz …………………..miesięcy gwarancji na wykonaną 
usługę remontu głównego automatu II-go stopnia licząc od daty bezusterkowego odbioru. 

 

§ 7.  

 

Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
aneksu, podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.  

 

§ 8.  

 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9.  

 

Spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe 
dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10.  

 
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

§ 11.  

 

 

Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy i 
jeden dla Zamawiającego. 

 

 ZAMAWIAJ ĄCY WYKONAWCA 

 

 

 _______________________ ______________________ 

 


