Nr sprawy. OSP.1.1.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych

„Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa
technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka
gaśniczego min. 1000 l. dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gostyninie”

Gostynin, wrzesień 2018r.
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Rozdział I
INFORMACJE OGÓLNE
1.Zgodnie z art. 39 ustawy PZP Zamawiający zaprasza do składania ofert w trybie przetargu
nieograniczonego na usługę pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa
technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 l. dla
Ochotniczej straży Pożarnej w Gostyninie”.
2.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu.
5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
7.Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w PLN.
8.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców. Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika o reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa wyżej
została wybrana Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji (Dz. U. 2003, Nr 153, poz. 1503 ze zm.) jeżeli

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa /
zastrzeżenie należy załączyć do oferty/.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
15.Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a
następnie

zbada,

najkorzystniejsza,

czy
nie

Wykonawca
podlega

oferta

wykluczeniu

którego
oraz

została

spełnia

oceniona

warunki

jako

udziału

w

postępowaniu.
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16.Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
- Biuletyn Zamówień Publicznych, Nr ogłoszenia 619957-N-2018; data zamieszczenia:
20.09.2018 r.;
- strona internetowa OSP Gostynin, http://www.umgostynin.bip.org.pl/?tree=3872;
data zamieszczenia: 20.09.2018 r.;
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina
i OSP.

17.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w
Gostyninie, ul. Floriańska 21, 09-500 Gostynin;



z inspektorem ochrony danych osobowych w można się skontaktować pod adresem email: iod.umg@gostynin.pl



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup
nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem
środka gaśniczego min. 1000 l. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;



odbiorcami

Pani/Pana

danych

osobowych

będą

osoby

lub

podmioty,

którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących
związanym

jest
z

wymogiem

udziałem

w

ustawowym
postępowaniu

określonym
o

w

udzielenie

przepisach ustawy
zamówienia

Pzp,

publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;


w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;


nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na

podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
**

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Rozdział II
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyninie
ul. Floriańska 21
09-500 Gostynin
NIP 971-05-79-209, Regon 611066546
Adres poczty elektronicznej do kontaktów – zp@gostynin.pl

Rozdział III
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia jest
poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej
dalej „ustawą Pzp”.
Rodzaj zamówienia: Dostawy.

Rozdział IV
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego lekkiego

Samochodu Ratownictwa

Technicznego z Funkcją Gaśniczą i zbiornikiem Środka Gaśniczego min. 1000 l.
Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o
ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.
Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyboru do stosowania w jednostkach
ochrony przeciwpożarowej, wydany przez polską jednostkę certyfikującą.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający informuje, iż na przedmiot zamówienia otrzymał dofinansowanie ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Urzędu
Miasta Gostynina oraz posiada środki własne.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień
CPV: 34.11.40.00-9 Pojazdy specjalne
34.14.42.10-3 wozy strażackie
Informacje dotyczące rozwiązań równoważnych:

1) Wszelkie nazwy własne przywołane w opisie

przedmiotu niniejszego zamówienia,

należy traktować jako rozwiązanie przykładowe, służące doprecyzowaniu przedmiotu
zamówienia poprzez określenie pożądanego standardu, właściwości i wymagań
technicznych dla przedmiotu zamówienia .

2) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie
parametrów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
Wykonawcę, w tym w szczególności podana byłaby nazwa własna materiału,
urządzenia czy technologii, numer katalogowy lub producent, Zamawiający, zgodnie z
art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań
równoważnych w stosunku do opisanych, pod warunkiem, że będą one posiadały, co
najmniej takie same lub lepsze właściwości w stosunku do wymaganych przez
Zamawiającego, tj. muszą być co najmniej:
a) tej samej wytrzymałości,
b) tej samej trwałości,
c) o tym samym poziomie estetyki urządzenia,
d) o parametrach technicznych materiałów i urządzeń, jeśli zostały określone w
opisie,
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muszą również:
e) spełniać te same funkcje,
f)

spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i ppoż.,

g) posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytku, atesty i aprobaty
techniczne.

3) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy,
Zamawiający (zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy) dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym.

Rozdział V
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Wymagany termin wykonania zamówienia 21 dni od daty zawarcia umowy.

Rozdział VI
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający
warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. nie podlegają wykluczeniu i
spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów (Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym
zakresie);
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej (Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w
tym zakresie);
3. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga: aby Wykonawca wykonał w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę samochodu
pożarniczego o wartości minimum 200 000,00 zł brutto, wraz z podaniem rodzaju, wartości,
miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawy te zostały wykonane.
Zamawiający oceni spełnianie powyższych warunków na podstawie przedstawionych
przez Wykonawcę dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.
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II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą
wykazać, że: warunki określone w pkt I. musi spełniać jeden z Wykonawców (partnerów)
składających ofertę wspólną,

III. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

IV. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

V. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

VI. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt III, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w pkt III.

Rozdział VII
PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
1. Podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów , o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12 -22 ustawy Pzp - do potwierdzenia oświadczenie składane do oferty:
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1.1.wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;
1.2.wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a,
art. 50a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –Kodeks karny
(Dz. U. poz. 553, z późn. zm. Lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. –Kodeks karny,
c)skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
1.3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo- akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.2;
1.4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził

zamawiającego

w

błąd

przy

przedstawieniu

informacji,

że

nie

podlega

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne
kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
1.6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
1.7.

wykonawcę,

który

bezprawnie

wpływał

lub

próbował

wpłynąć

na

czynności

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
1.8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
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postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
1.9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o Udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
1.10.wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015
r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
1.11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
2. Podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23,

tj.: wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015
r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia – do potwierdzenia oświadczenie składane w terminie do 3 dni liczonym od
dnia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.
3. Zamawiający

wyklucza również z postępowania o udzielenie zamówienia, na

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, Wykonawcę:
3.1. 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 2015 r. poz. 978, 1259,1513, 1830 i
1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r.
poz. 615);
3.2. 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;
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3.3. który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejsza umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp
oraz 16–20 ustawy Pzp lub ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp (tj. pkt 3), 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 środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego 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.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
ust. 4.
6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w

przygotowaniu

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

nie

zakłóci

konkurencji.

Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

Rozdział VIII
WYKAZ

OŚWIADCZEŃ

LUB

DOKUMENTÓW,

POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIANIE

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Do oferty wraz z wypełnionym załącznikiem Wykonawca dołącza aktualne na dzień
składania ofert następujące oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1.1.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - w
trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp– Załącznik nr 2,
1.2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia - w trybie art. 25a ust. 1
ustawy Pzp– Załącznik nr 3,
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się
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na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 – Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2,
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu , oraz składa:
3.1. Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli
uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów,
3.2.W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi,
3.3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy- Załącznik nr 5,
2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
– Załącznik nr 4.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie,
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć, aktualne na dzień
składania,

następujące oświadczenia i dokumenty:

-w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
4.1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane,

a

jeżeli

z

uzasadnionej

przyczyny

o

obiektywnym

charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
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wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ ;
-w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
4.2.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, ze
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania oferta albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego ze wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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;
4.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca 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;
4.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji, w

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 25 ust. 5 pkt 1
ustawy.
- w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego:
4.5. Świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony
przeciwpożarowej, wydane przez polską jednostkę certyfikującą;
5. Oferta wspólna
5.1.W przypadku złożenia oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą
upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych – lidera, do zaciągania i
rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego
upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych
przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.
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5.2. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład
konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego
wykonawcy i spełniać następujące wymagania:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1) składają wszyscy partnerzy podpisując się na
jednym formularzu lub pełnomocnik (lider) w imieniu wszystkich ; w nagłówku oświadczenia
należy wpisać nazwę wykonawcy tj. konsorcjum, spółki cywilnej itp.
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.2) oraz Oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o którym mowa w pkt 2) składa każdy z
wykonawców

wspólnie

ubiegających

się

o

udzielenie

zamówienia

lub

pełnomocnik

umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z wykonawców osobno.

6.Forma dokumentów
6.1. Oświadczenia Wykonawcy składają w formie oryginałów
6.2. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
6.3.Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia składane jest w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
6.4.Pozostałe

dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za

zgodność z oryginałem. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język
polski.
6.6.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
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8.Jeżeli

Wykonawca

nie

złożył

wymaganych

pełnomocnictw

albo

złożył

wadliwe

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba ze mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 2,3,4 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2017 poz. 1579) składa

dokumenty

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że:
-

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości powinny być wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 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 wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem

sądowym,

administracyjnym

albo

organem

samorządu

zawodowego

lub

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
12. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w
formie

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i

bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane
oświadczenia lub dokumenty.
13. W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów
publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty
dotyczące

wykonawców. Jeżeli wykonawca zagraniczny

nie

wskaże

danego rejestru
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Zamawiający uzna ze dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i
Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia.

Rozdział IX
INFORMACJE

O

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1.W

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

komunikacja

między

Zamawiającym

a

Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dni 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczna, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy na
adres do korespondencji: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
2. W przypadku przesłania zapytania do SIWZ drogą elektroniczną na adres: zp@gostynin.pl
- Zamawiający prosi o przekazywanie zapytań w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas
udzielania wyjaśnień.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i/lub braku podstaw
wykluczenia, dla zmiany lub wycofania oferty oraz oświadczeń i dokumentów
składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
zastrzeżona jest forma pisemna.
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4 lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 4.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zamieści je na stronie internetowej.
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8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
9.

Jeżeli

w

wyniku

zmiany

treści

Specyfikacji

Istotnych

Warunków

Zamówienia

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o
tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na
stronie internetowej.
10. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Karol Podleśny, tel.
601 706 898.

Rozdział X
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XI
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3.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.
4. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Rozdział XII
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z treścią Formularza Oferty. Treść oferty musi
odpowiadać treści SIWZ.
2.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż
jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1
pkt. 1 ustawy.
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do

16

reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej
cenie oferty.
4.Zamawiający sugeruje, aby wszystkie strony oferty zostały parafowane przez osobę/y
podpisującą/e ofertę i kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie
oferty.
5. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.
6.Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być
parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę lub osobę upoważnioną.
7.Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana
na Zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia:

Urząd Miasta Gostynina
ul. Rynek 26 09-500 Gostynin
Oferta na przedmiot zamówienia pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa
technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000l dla
Ochotniczej Straży pożarnej w Gostyninie”
Nie otwierać przed 28.09.2018r. godz. 10.15

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby
Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
8.Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg takich
samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrzna i wewnętrzna)
odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
9.Forma dokumentów – zgodnie z Rozdziałem VIII pkt 6.
10.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone klauzulą: “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 ze zm.) ” i dołączone do oferty. Informacje, o
których mowa, winny być oddzielnie i trwale spięte.
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Rozdział XIII
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć :
w terminie do dnia 28.09.2018 do godz. 10.00.
Urząd Miasta Gostynina
09-500 Gostynin
ul. Rynek 26, pok. 208 (sekretariat)

2. Otwarcie ofert nastąpi:
w dniu 28.09.2018 r., o godz. 10.15,
w Urzędzie Miasta Gostynina
09-500 Gostynin
ul. Rynek 26, pok. 304

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz
adresy Wykonawców, a także informacje zawarte w ofertach dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji.
5.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
6.Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

Rozdział XIV
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą realizowane będzie w PLN. Cena oferty
uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o
podatku od towarów i usług. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie
poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Każdy z
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Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się
negocjacji w sprawie ceny. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę
zamówienia – musi on przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
przedmiotu zamówienia.

Rozdział XV
OPIS KRYTERIÓW
1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się poniższymi kryteriami:
1) Cena (C) – 60%,
2) Gwarancja (G) jakości na przedmiot zamówienia – 30%,
3) Termin wykonania zamówienia (T) (skrócenie terminu) – 10%

3. Przy ocenie kryterium „cena” Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru (max.
60 pkt):

Cena = (Cn : Cb) x 60%
gdzie:
Cn- cena najniższa (brutto)
Cb- cena wynikająca z oferty badanej (brutto)
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.

3. Przy ocenie kryterium - gwarancja Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób
(max. 30 pkt):
Kryterium „Gwarancja" będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji jakości na
dostawy objęte przedmiotem zamówienia, podanego przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym.
Najkrótszy

możliwy

okres

gwarancji

jakości

przedmiotu

dostawy

wymagany

przez

Zamawiającego (warunek konieczny) – 24 m-ce.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości przedmiotu dostawy uwzględniony do oceny przez
Zamawiającego – 60 m-cy.
Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu
gwarancji, Zamawiający uzna, że okres gwarancji został udzielony na 24 miesiące.
Całkowity okres gwarancji należy podać w miesiącach. Zgodnie z poniższym schematem
Wykonawca może zaproponować okres serwisu w jednym z poniżej podanych wariantów.
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za 24 miesiące gwarancji

0 punktów

za 36 miesięcy gwarancji

10 punktów

za 48 miesięcy gwarancji

20 punktów

za 60 miesięcy gwarancji

30 punktów

Każdy kolejny miesiąc nie spowoduje zwiększenia ilości przyznanych punktów.
4. Ocena kryterium - „Termin wykonania zamówienia” - Zamawiający przyzna punkty w
następujący sposób (max. 10 pkt):
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 14 dni od daty zawarcia umowy – 10 pkt
Termin wykonania przedmiotu zamówienia powyżej 14 dni - do 21 dni od daty zawarcia
umowy - 0 pkt.

4.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących
sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego
kryterium, obliczonych wg wzoru:

P=C +G +T
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja jakości na przedmiot
zamówienia”,
T- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Termin wykonania zamówienia”
P – łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej
5. Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać oferty z
uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans cen i pozostałych kryteriów
oceny ofert, zamawiający z pośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wzywa wykonawców którzy złożyli te oferty do
złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych.

Rozdział XVI
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE

OFERTY

W

CELU

ZAWARCIA

UMOWY

W

SPRAWIE

ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO
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1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, zawarta
zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo nie krótszym
niż 10 dni - jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w pkt 1,
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna oferta.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5.Przy podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
kopię dokumentu potwierdzającego autoryzację wydaną przez producenta pojazdu
bazowego lub jego głównego przedstawiciela w kraju.

Rozdział XVII
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVIII
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWNE
1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca podpisał z nim umowę o udzielenie zamówienia
publicznego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu
stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Rozdział XIX
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.W

niniejszym

postępowaniu

przetargowym

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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.
3.Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
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1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
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.
5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7.Terminy wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy Pzp.

Rozdział XX.
PODWYKONAWCY
1.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
2. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już
znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a
także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację usług.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
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spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego
realizacji, wykonawca obowiązany jest do przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.
5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Rozdział XXI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze do niniejszej

ustawy.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące
spełniania warunków udziału w

postępowaniu;

Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – w trybie art.
25a ust. 1 ustawy;
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy składane w terminie 3 dni od dania
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy;
Załącznik Nr 5 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego;
Załącznik Nr 6 - Formularz ofertowy;
Załącznik nr 7 - Wzór umowy;
Załącznik nr 8 – Wykaz dostaw.

Zatwierdził:
Prezes OSP

mgr inż. Karol Podleśny
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