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Zamawiający: 
GMINA SOCHOCIN 
z siedzibą w Urzędzie Gminy 
przy ul. Guzikarzy 9 
09-110 Sochocin 
Sprawa nr SZ.271.43.2020 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843) na  

 
„Zakup używanego, średniego samochodu pożarniczego 

dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej”. 
 
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

14.09.2020 r., nr ogłoszenia 584530-N-2020 oraz zamieszczone: w Biuletynie Informacji 

Publicznej – bip.sochocin.pl, na stronie internetowej Zamawiającego - www.sochocin.pl 

i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego tj. budynku Urzędu Gminy w 

Sochocinie, ul. Guzikarzy 9. 

 

Zatwierdził: 
 

                                                      WÓJT 
      /-/ 

      Jerzy Ryziński 
 
 
Sochocin, wrzesień 2020 

http://www.sochocin.pl/


Zamawiający: Gmina Sochocin 
Przetarg nieograniczony: Zakup używanego, średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

 
Sprawa nr SZ.271.43.2020 

 

2 
 

 
 
 
 
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

4. Termin wykonania zamówienia. 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu i  podstawy wykluczenia o których mowa 

w art. 24 ust. 5 Pzp  

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych na potwierdzenie okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach 

określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

9. Termin związania ofertą. 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest 

możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert 

w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.   

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

18. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 

19. Informacje dodatkowe. 

20. Załączniki. 

 
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:  
Gmina Sochocin 
REGON 130378427 
NIP 567-185-87-29 
tel. (23) 661 80 01 
faks (23) 661 80 55 
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Polska 
powiat płoński, woj. mazowieckie 
strona internetowa:  www.sochocin.pl 
adres e-mail: gmina@sochocin.pl 
Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych jest Wójt Gminy Jerzy Ryziński. 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia:  
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 o wartości szacunkowej 
mniejszej od kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) wraz z 
przepisami wykonawczymi. 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwanej dalej siwz, mają zastosowanie przepisy ww. aktów prawnych. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Zakup używanego, średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej.  

 
       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 6 do niniejszej 

SIWZ, który należy uzupełnić i załączyć do oferty.  
        

Przedmiotem zamówienia jest jeden używany, średni samochód pożarniczy ze sprzętem 
ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe. Pojazd musi spełniać wymagania 
polskich przepisów prawa – ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 961) oraz prawa o ruchu drogowym z 
uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą 
z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. poz. 110).  
 

http://www.sochocin.pl/
mailto:gmina@sochocin.pl
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Wymagany okres gwarancji na samochód i wyposażenie udzielany przez Wykonawcę 

wynosi 6 miesięcy – liczone od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru 

faktycznego. 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.  

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazane są 

dane lub parametry produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w 

dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek 

innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza 

rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w 

w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania 

charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w 

dokumentacji.  

Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, 

ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – 

Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający 

się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji 

wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 

2315/13]).  

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez 

nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. 

 
 
2. Oznaczenie wg wspólnego słownika zamówień CPV: 

CPV:   34114000-9 – pojazdy specjalistyczne 
            34144210-3  – wozy strażackie 

 
IV. Termin wykonania zamówienia:  
Do 30 października 2020 r. 
 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu i  podstawy wykluczenia, o których mowa 
w art. 24 ust. 5 Pzp 
 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; (Zamawiający nie 
precyzuje warunku w tym zakresie), 

2.2.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej : (Zamawiający nie precyzuje warunku 
w tym zakresie), 

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej : 
(Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie), 

 
3. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp : 

3.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania. 

3.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 
– 23 ustawy Pzp. 

3.3 Zamawiający wyklucza również Wykonawcę: 
 1) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, 
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 t.j.) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.  Prawo upadłościowe 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 oraz  Dz. U. 2017 poz. 791), 

2) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył 
obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca 
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, 
3) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w 
sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z  zamawiającym, o 
którym mowa w  art. 3 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania 
umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

3.4 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.   
3.5 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 

16-20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w Dział VII pkt 2.1, 
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
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środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu 
pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

3.6 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie Działu VII pkt 2. 

3.7 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia.  

  
 
 VI  Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych na potwierdzenie okoliczności,  
o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 
 

1. Oświadczenie, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w 
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 i 4.  

  

 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  

  

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana 

procedura wynikająca z art. 24aa ust. 1 ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, 

że zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:   

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy.  

  

4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  
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4.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na 
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do 
specyfikacji.  

  

5. Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

  

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w dziale VII pkt 2.1, 

składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzający, że:  

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu,  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski  

 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 
1. Wszelkie oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy obowiązani są dostarczyć 

Zamawiającemu, a wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej 
„SIWZ”, przekazywane są pisemnie wraz z Ofertą.  

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się : 
a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041),  
b) osobiście,  
c) za pośrednictwem posłańca,  
d) faksu, 
e) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020r. poz.344) - 
porozumiewanie się w formie poczty elektronicznej – na adres: 
rafal.mrozek@sochocin.pl oraz faksem – nr  23 661 80 55. 



Zamawiający: Gmina Sochocin 
Przetarg nieograniczony: Zakup używanego, średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

 
Sprawa nr SZ.271.43.2020 

 

8 
 

Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie 
internetowej, na której udostępniona została specyfikacja. 

3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy 
pisemnej w postępowaniu.  

4. Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców. 
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 
 
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
Rafał Mrozek – Samodzielne stanowisko do spraw Zamówień publicznych 09-110 
Sochocin ul. Guzikarzy 9, mail: rafal.mrozek@sochocin.pl 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium:  
1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł. (pięć  tysięcy) 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których 
mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.  

4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w rozdziale IX ust. 3. lit. b) - e) SIWZ (art. 
45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne 
żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego 
kwoty określonej w gwarancji: 
4.1.1 jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
4.1.2 jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3  

i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub 

mailto:rafal.mrozek@sochocin.pl
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dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie 
wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co 
spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej 

4.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone  
w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 
 

Bank Spółdzielczy w Załuskach O/Sochocin nr 06 8241 1019 0100 1964 2001 
0007, z dopiskiem na przelewie: wadium „Zakup używanego, średniego 

samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej”. 
 

Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy złożyć 
wraz z ofertą.  

4.3 Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego 
kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy 
wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 

4.4 Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których 
mowa w rozdziale IX ust. 3 lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca 
składa wraz z ofertą. 

4.5 W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, 
o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione  
w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „…...” oznaczenie sprawy: 
SZ.271.43.2020 

4.6 Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na 
jedną lub kilka form, o których mowa w rozdziale IX ust. 3 SIWZ. Zmiana formy 
wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą 
wadium.  

4.7 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
 

IX. Termin związania ofertą  
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 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 oznaczony okres – 
nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
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X. Opis sposobu przygotowywania ofert:  
1. Wymagania podstawowe. 
1) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
2) Oferta musi być podpisana przez osobę /osoby/ upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy  . Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy lub  pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 
Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty 
muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

3) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać  
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 
rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z 
oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego 
upoważnione.     

4) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z 
niniejszą SIWZ formie /dopuszcza się dokonanie we wzorach zmian pod warunkiem, że 
będą w nich zawarte co najmniej wszystkie wymagane informacje/.     

5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy 
firmy i siedziby.   

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty  
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy pzp. 

2. Forma oferty: 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną  

i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 
Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 
SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, 
maszynowo lub ręcznie trwałą techniką. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w 
postaci elektronicznej. 

2) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego 
lub maszynopisu. 

3) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

4) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 
parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione 
są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące)  ofertę zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego 
(np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i 
parafowane. 

5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą 
(podpisujące) ofertę. 

6) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia 
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sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny 
być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby 
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status 
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

3. Zawartość oferty: 
Kompletna oferta musi zawierać: 

1) Formularz ofertowy zgodny z treścią Załącznika nr 1, 
2) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z 

postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 
zgodnego z treścią Załącznika nr 3 i 4, 

3) zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) (jeżeli dotyczy), 

4) pełnomocnictwa(jeżeli dotyczy), 
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania 

innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w 
szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2020poz.346), o ile 
prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

6) dowód wniesienia wadium. 
 
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory  
w formie formularzy winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 
Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo 
poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – 
Prawo o notariacie t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.  1192 ze zm.). 
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę. Wszystkie strony oferty powinny być zanumerowane. 
 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  
1. Ofertę należy złożyć w: Urzędzie Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 

Sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie: 
 

  do dnia   22.09.2020 r. do godz.  12:00 

 
2. Ofertę należy przygotować w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (paczce). Kopertę (paczkę)  należy opisać następująco: 
 

Gmina Sochocin 
09-110 Sochocin 
ul. Guzikarzy 9 
 
Oferta w postępowaniu pn: „Zakup używanego, średniego samochodu pożarniczego dla 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej”. Nie otwierać przed dniem: 22.09.2020r. godz. 12.30 



Zamawiający: Gmina Sochocin 
Przetarg nieograniczony: Zakup używanego, średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

 
Sprawa nr SZ.271.43.2020 

 

12 
 

3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
4. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim 

została oznakowana oferta. Ofertę do Urzędu Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul. 
Guzikarzy 9,można przesłać przesyłką pocztową lub kurierską. Jako termin złożenia 
oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia oferty do ww. Urzędu. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania koperty (opakowania) lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

 
6. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: Urzędzie Gminy Sochocin, 09-110 
Sochocin, ul. Guzikarzy 9, Sala Narad 
 

w dniu 22.09.2020 r. o godz. 12.30 

 
7. Otwarcie ofert jest jawne.     
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą 
informacje,  
o których mowa w pkt XII.9 siwz, zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 
1 do siwz.  

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  
10. Zamawiający na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwłocznie zwraca ofertę, która 

została złożona po terminie. 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny:  

1. Podana w ofercie cena ofertowa stanowić będzie łączną cenę za wykonanie całości 
przedmiotu zamówienia i musi ona uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej 
SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia w tym 
m.in. przeszkolenie pracownika Zamawiającego, zatankowanie pojazdu, przeglądy 
gwarancyjne w okresie objętym gwarancją, ubezpieczenie pojazdu na okres 1 
miesiąca liczonego od dnia odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego 
protokołem odbioru od odpowiedzialności cywilnej (OC) w komunikacji. 

2. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług ,jeżeli na podstawie 
odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu  podatkiem od 
towarów i usług. Podanie niewłaściwej stawki  podatku od towarów i usług będzie 
traktowane jako błąd w obliczeniu ceny. 

3.  Cena  musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem  podatku VAT.  
4.  Cena ofertowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki 

związane z jego realizacją, w tym między innymi podatek VAT, koszty materiałów 
niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, upusty, rabaty  
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5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje 
Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 

 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1. Ustala się poniższe kryteria oceny ofert niepodlegających odrzuceniu i ich znaczenie: 
cena – 60% (C) max – 60 pkt 
typ zawieszenia kabiny – 10% (C) – max 10 pkt  
moc silnika – 10% (C) – max 10 pkt  
pojemność zbiornika na wodę – 20% (C) – max 20 pkt 
2. Punktacja zostanie obliczona w następujący sposób : 
2.1. Ocena kryterium - Cena (C) nastąpi w skali punktowej od 0 do 60 – maksymalna 

ilość punktów wynosi 60pkt. 
Oferta najtańsza spośród nieodrzuconych ofert otrzyma 60 pkt. 
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, według poniższego wzoru: 
                    
 
 
  
                         cena oferty najtańszej (brutto) 
C = ----------------------------------------------------------------------------- x  60   
                           cena oferty ocenianej(brutto) 
 
 
 
2.2 Ocena kryterium – Typ zawieszenia kabiny (K) nastąpi w skali od 0 do 10 pkt – 

maksymalna ilość punktów jaką wykonawca może otrzymać w niniejszym kryterium 
wynosi 10 pkt. 

Typ zawieszenia kabiny: 
Mechaniczny  -  10 pkt 
Pneumatyczny -  0 pkt 
 

W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda typu zawieszenia 
kabiny, przyjmuje się, że Wykonawca zaoferował typ pneumatyczny oraz otrzyma 0  
punktów.  

 
2.3. Ocena kryterium – Moc silnika (S) nastąpi w skali od 0 do 10pkt – maksymalna 

ilość punktów jaką wykonawca może otrzymać w niniejszym kryterium wynosi 10pkt. 
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Moc silnika (określona w KM): 
170  -  0 pkt 
180 – 190  - 5 pkt 
191 i więcej    -  10 pkt 
 

W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda Mocy silnika, przyjmuje 
się, że Wykonawca zaoferował moc silnika   170  KM oraz otrzyma 0  punktów.  

 
2.4 Ocena kryterium – Pojemność zbiornika na wodę (Z) nastąpi w skali od 0 do 20pkt 

– maksymalna ilość punktów jaką wykonawca może otrzymać w niniejszym 
kryterium wynosi 20pkt. 

Pojemność zbiornika na wodę (określona w m3): 
1,5 m3 -    0  pkt 
2,0 m3 – 2,5 m3 -    10pkt 

2,51 m3 i więcej -    20pkt 
  

 
W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda Pojemności zbiornika 
na wodę, przyjmuje się, że Wykonawca zaoferował pojemność zbiornika na wodę  – 1,5 
m3  oraz otrzyma 0  punktów.  

 
3.   Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość 

punktów P: 
 
P = C + K + S + Z 
 
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny oferty, zamawiający 
spośród ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej 
samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia, 
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą, w celu uzgodnienia szczegółów 

zawarcia Umowy, a także innych kwestii związanych ze sprawnym jej zawarciem, w tym 
w szczególności z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

2. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminach określonych w art. 94 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wybrany Wykonawca ma obowiązek zawrzeć Umowę, której ogólne warunki określono 
w projekcie Umowy. 

 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający  nie  będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego:  
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ.  
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy, 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, przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Rozdziale VI art. 179 - 198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1145). 
 
XVIII. Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej jako: RODO)informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących na 
gruncie RODO: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 
09-110 Sochocin, gmina@sochocin.pl. 

2. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych 
może skontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail:  iod@sochocin.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe Pana będą przetwarzane w celu realizacji zadań 
ustawowych Gminy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)związanych z prowadzeniem 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i wynikających z przepisów 
obowiązującego prawa, w tym z ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym, współpracującym z Gminą 
Sochocin podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i 
prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz realizację zadań 
statutowych i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Wyniki przeprowadzonego postępowania mogą być opublikowane w Urzędzie Gminy 
Sochocin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sochocin. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z przepisami ustawy o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do 

mailto:gmina@sochocin.pl
mailto:iod@sochocin.pl
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wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych – na 
warunkach określonych w RODO. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani 
zobowiązany/a do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych 
niemożliwe będzie dokonanie wyboru oferty oraz podpisanie umowy na realizację 
zadania publicznego.  

 
XIX. Informacje dodatkowe:  
1. Zamawiający niedopuszcza składania ofert częściowych.  
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
3. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych.  
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych – rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN).  
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie 

dokonuje zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy. Zamawiający żąda wskazania 
przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców. 

 
XX. Załączniki:  
 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

  Załącznik nr 2 – Wzór umowy. 

  Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków      

                                                                 udziału w     postępowaniu. 

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia dotyczącego nie podleganiu    

                                        wykluczenia z postępowania. 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej     samej     grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy prawo zamówień  

publicznych. 

  Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia. 
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SPRAWY NIEUREGULOWANE NINIEJSZĄ SIWZ REGULUJE USTAWA – PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH ORAZ PRZEPISY WYKONAWCZE WYDANE NA JEJ PODSTAWIE 
 
 
           Zatwierdził: 2020 r. 
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                          data                                 podpis (Wójt Gminy Sochocin) 
 


