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ZAWIADOMIENIE 
 
 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) oraz w związku z otwarciem ofert, które odbyło się w dniu  
25 sierpnia 2017 r., w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonym   
nr WT.2370.18.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa  
do  Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ciężkiego samochodu ratowniczo 
gaśniczego z napędem 4x4”.  

1. Kwota jaką Zamawiająca zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:  
1.200.000,00 złotych brutto 

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2017 r. 
3. Warunki płatności: przelew 30 dni. 
4. Wykaz otrzymanych oferty oraz odczytane z nich:  ceny brutto, gwarancje oraz parametry 
techniczne przedstawia poniższe zestawienie: 

Nr 
oferty 

Nazwa Wykonawcy Zaoferowany parametr 

Cena brutto 1.199.250,00 zł 

Gwarancja 36 m-cy 

Moc silnika (netto) 208 kW 

Wydajność autopompy w l/min, przy 
ciśnieniu  8 bar i głębokości ssania 1,5m 

3705 
l/min 

Rodzaj zastosowanej skrzyni biegów  - 
automatyczna lub zautomatyzowana 

skrzynia biegów 
automatyczna 

Rodzaj zabudowy pożarniczej 

Kompozytowa z wbudowanymi 
(zintegrowanymi) lampami 

błyskowymi w dachu pojazdu z 
przodu oraz z tyłu a także 

wyposażona w falę świetlną i 
oświetlenie boczne wbudowane 

(zintegrowane) z zabudową 

2 

Przedsiębiorstwo 
Specjalistyczne 

„bocar” Sp. z o. o. 
Korwinów  

ul. Okólna 15  
42-263 Wrzosowa 

Przelotowa skrytka zlokalizowana za 
kabiną pojazdu 

tak 

Ponadto w załączeniu przedstawia się wzór oświadczenia o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, które Wykonawca przekazuje zamawiającej w terminie 3 dni  
od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającej informacji z otwarcia ofert o których mowa  
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
 

KOMENDANT 
Centralnej Szkoły 

Państwowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie 

/-/ 
mł.  bryg.  mgr Piotr Placek 
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Wzór oświadczenia do SIWZ nr WT.2370.18.2017 

 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE     
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
nr WT.2370.18.2017, pn. „Dostawa do  Centralnej Szkole Pa ństwowej Stra ży 
Pożarnej w Cz ęstochowie ci ężkiego samochodu ratowniczo ga śniczego  
z napędem 4x4” , świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej  
w art. 297 KK, w imieniu Wykonawcy – firmy: 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
1. *Przekazuję zgodne z art. 24, ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zmianami) list ę 
podmiotów, razem z którymi nale żymy do tej samej grupy kapitałowej,   
o której mowa  w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia  
16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331  
z późn. zm.).   

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.             

2.             

3.             
 
…………………….…………………………..      
 (miejscowość, data)                       
                                                                    ………………………………………………………... 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji 
Wykonawcy) 

2. *Informuję, że nie nale żymy do grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). 

…………………….…………………………..  
                (miejscowość, data) 

            ………………………………………………………... 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji 

Wykonawcy) 

*należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2. 
 

 
 

pieczęć firmowa Wykonawcy 


