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      SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

 

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego  

dla jednostki OSP w Pałecznicy” 
 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

I. Informacje o Zamawiającym 

Ochotnicza Straż Pożarna w Pałecznicy 

32-109 Pałecznica 

ul. Strażacka 5/1 

NIP: 682-14-40-937 

REGON:  290826206  

 

zaprasza do składania ofert na: dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Pałecznicy. 

 

Postępowanie oznaczone jest numerem referencyjnym: PN.1.2019. 

We wszelkich kontaktach Wykonawcy z Zamawiającym należy powoływać się na powyżej 

podane oznaczenie.  
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 i nast. ustawy. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego, to jest: 

• pojazdu spełniającego wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1 lub 

równoważnej) oraz dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1 lub 

równoważnej), 

• pojazd fabrycznie nowy, nie używany, rok produkcji 2019, 

• moc min. 290 KM, napęd 4x4, 

• pojemność zbiornika paliwa zapewniająca przejechanie min. 300 km lub min. 

4 godziny pracy autopompy,  

• silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający normy czystości EURO6, 

• kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4, 

• zabudowa pożarnicza i wyposażenie ratownicze, 

• urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu 

uprzywilejowanego, 

• silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. 

2. Opis minimalnych warunków i parametrów techniczno-użytkowych zawiera załącznik 

numer 1a do SIWZ.  
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3. Kod główny CPV:   34144210-3 – Wozy strażackie 

4. Dostawa obejmuje dostarczenie samochodu do siedziby Zamawiającego w Pałecznicy, ul. 

Strażacka 5/1.  

5. Przedmiot zamówienia winien mieć zapewnioną: 

a) gwarancję na podwozie z kabiną min. 24 miesiące, bez limitu km  

b) gwarancję na zabudowę pożarniczą min. 24 miesiące, 

c) gwarancję na wyposażenie ratownicze min. 24 miesiące, 

d) gwarancję na powłoki lakiernicze min. 24 miesiące, 

e) odpowiednie oznakowanie pojazdu, 

f) niezbędne określone prawem dopuszczenia i certyfikaty, 

g) wszystkie dokumenty umożliwiające rejestrację samochodu,  

h) instrukcje obsługi w języku polskim wraz z danymi technicznymi oferowanego 

samochodu oraz sprzętu, 

i) opis oferowanego przedmiotu zamówienia uwzględniający wymagania techniczne 

samochodu i sprzętu określonego w SIWZ. 

6. Wszędzie gdzie w w/w dokumentach przetargowych przedmiot zamówienia opisany jest 

poprzez wskazanie: 

a) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę  - lub 

b) norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, 

należy je rozumieć jako przykładowe – w celu jak najdokładniejszego określenia ich 

charakterystyki. 

7. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem: 

a) charakteru użytkowego (tożsamość zastosowania i funkcji), 

b) parametrów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, 

c) wymogów dotyczących dopuszczenia do obrotu i stosowania, 

d) gwarantujących uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w 

dokumentach przetargowych.  

8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

zamawiającego, zobowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego materiały 

i rozwiązania spełniają wymagania określone w SIWZ. 

9. Wynagrodzenie wykonawcy z tytułu wykonania całości przedmiotu zamówienia jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym. 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia –  od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2019 r.  

Wykonawca może w ofercie podać krótszy termin wykonania zamówienia, skrócenie terminu 

stanowi kryterium oceny ofert. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje w 
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tym zakresie szczególnych wymagań. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana 

zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o złożone oświadczenie. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia.  Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie 

szczególnych wymagań. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie 

z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o złożone oświadczenie. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych 

wymagań. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą 

spełnia - nie spełnia, w oparciu o złożone oświadczenie. 

4) pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na realizację 

zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. 

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie 

spełnia, w oparciu o złożone oświadczenie. 

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.  

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze będzie mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 4 

wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni 

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; 

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 13–23. 

6. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach wyszczególnionych 

w Rozdz. VI SIWZ.  

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

DOKUMENTY SKŁADANE W OFERCIE 

1 Formularz oferty –  załącznik nr 1 

2  

Wypełniony formularz Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 - (kategoria 2: 

uterenowiony), dla jednostki OSP – załącznik nr 1a 
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3 
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt V 

SIWZ - załącznik nr 2 

4 
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy - załącznik nr 3 

5 

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy swojej 

wiedzy i doświadczenia w trakcie realizacji zamówienia wraz z informacją o 

zakresie i sposobie udostępnienia zasobów -  jeżeli dotyczy. 

6 

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w tym do podpisywania oferty i pozostałych 

dokumentów przetargowych, jeżeli osoba dokonująca tych czynności nie jest 

wykazana w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym). 

DOKUMENT SKŁADANY PO OTWARCIU OFERT 

7 

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub informację o 

tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 4. 
 

Uwaga: W przypadku Wykonawców, którzy nie należą do żadnej grupy kapitałowej 

Zamawiający dopuszcza złożenie ww. oświadczenia wraz z ofertą.  

 

1. Informacje zawarte w oświadczeniach, składanych wraz z ofertą, będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, 

o których mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzać spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

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, o którym 

mowa w ust. 1.  

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert), ma obowiązek 

przekazać 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 publicznego (oświadczenie stanowi załącznik numer 4 do SIWZ). 

5. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają postanowienia Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub 

innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w 

terminie przez siebie wskazanym. Chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 

podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
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stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

8. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

9. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 

w ust.1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

10. 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. 

11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

13. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, wraz z ofertą winno być 

złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno 

być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

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

polski.  

15. 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, Dz. U. z 2019 r. poz. 540). 
 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień 

dotyczących SIWZ.  

 

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia składane przez Wykonawców oferty 

wraz z załącznikami, dokumenty i oświadczenia uzupełnione w wyniku wezwania, zmiana 

oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez wykonawcę oferty, 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody 

na składanie ofert w formie elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

2. Pozostałe oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują sobie drogą elektroniczną (poczta elektroniczna).  

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 



 

6 
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Pałecznicy - PN.1.2019 

4. Zamawiający wymaga, aby cała korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania 

prowadzona była w języku polskim.  

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi, jednak 

nie później niż na 6 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. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

po upływie terminu do jego złożenia lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informację 

o terminie zebrania udostępnia się na stronie internetowej. 

9. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, 

bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie 

internetowej. 

10. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne modyfikacje będą dokonywane na 

zasadach i w trybie art. 38  ustawy. 

11. Dane Zamawiającego do korespondencji:  

Ochotnicza Straż Pożarna w Pałecznicy 

32-109 Pałecznica 

ul. Strażacka 5/1  

12. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest p. Marcin Gaweł  

nr tel. 41-38-48-037 adres e-mail: urzad@palecznica.pl  

13. W celu usprawnienia procedury wyjaśnień treści SIWZ zaleca się przesyłanie plików 

z pytaniami również w formie edytowalnych plików. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

Nie wymaga się wniesienia wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą 

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu 

terminu składania ofert. 

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

a) wypełniony Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, 

b) wypełniony formularz Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: 

uterenowiony), dla jednostki OSP – załącznik nr 1a do SIWZ. 

c) Do Formularza oferty należy załączyć oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VI 

niniejszej SIWZ – załącznik nr 2 i  załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty: 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 

mailto:urzad@palecznica.pl
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2) oferta (każdy dokument składający się na ofertę) musi być sporządzona w języku 

polskim, z zachowaniem formy pisemnej, 

3) oferta (każdy dokument składający się na ofertę) winna być podpisana przez osoby 

uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, 

Za  podpisanie  uznaje  się  czytelny  własnoręczny  podpis  lub  podpis  wraz  

z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu. 

4) jeżeli Wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym 

uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie 

wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz 

zastrzeżonych dokumentów i wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnice przedsiębiorstwa. Dokumenty opatrzone klauzulą; „Dokument 

zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej 

na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 4 ustawy. 

5) forma oferty winna spełniać następujące wymagania: 

a) wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty należy spiąć lub zszyć, w 

sposób uniemożliwiający przypadkowe ich rozpięcie, 

b) poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób 

uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania wykonawcy, 

c) wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować, 

d) ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu,  

e) Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem 

identyfikacyjnym. 

f) Wykonawca powinien zamieścić ofertę w zaklejonej kopercie, zaadresowanej do 

Zamawiającego oraz posiadającą oznaczenia:  

 

Znak sprawy: PN.1.2019 

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego  

dla jednostki OSP w Pałecznicy” 

NIE OTWIERAĆ PRZED  

 13 sierpnia 2019 r. do godz. 11:30 

3. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna posiadać nazwę i adres 

Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie. 

4. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może 

zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

 

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Oferty należy składać nie później niż do dnia 13 sierpnia 2019 r. do godz. 11:00 

Na adres:     

Urząd Gminy Pałecznica, ul. Św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica (sekretariat) 

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13 sierpnia 2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie 

Urzędu Gminy Pałecznica, ul. Św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica (sekretariat) 

3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.  

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
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5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach.  

6. 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.  

7. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została złożona po 

terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

8. W pierwszej kolejności zostaną zwrócone oferty wycofane. 

9. Zamawiający przewiduje w trakcie oceny ofert zastosowanie „procedury odwróconej”, 

o której mowa w art. 24aa ustawy (w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert 

pod względem kryteriów i sporządzi ranking ofert a w następnej kolejności  zbada czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu). 

10. Zamawiający poprawi w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, po 

wcześniejszym uzyskaniu zgody Wykonawcy na dokonanie tychże poprawek, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

11. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści. 

12. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się 

o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub 

kosztu. 

13. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

wykonawcy. 

14. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

15. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą;  

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 

3)  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 
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8)  wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie 

terminu związania ofertą; 

9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

zamawiający żądał wniesienia wadium; 

10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez 

zamawiającego; 

11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 

12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

XII. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia 

1. W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 

będzie kierował się następującymi kryteriami i w następujący sposób będzie oceniał 

spełnienie kryteriów:  

Lp Opis kryteriów Waga Sposób oceny 

1. 

Cena (C) 

Cena brutto wykonania 

zamówienia  

 

 

60 % 

Ocena ofert w kryterium zostanie 

dokonana według wzoru: 

 

           C min 

C = ------------------  x  60 

           C bad 

gdzie: 

C min – najniższa cena brutto spośród 

ofert niepodlegających odrzuceniu 

C bad – cena brutto oferty ocenianej. 

2. 

 

Skrócenie terminu dostawy 

(T)* 

Ilość dni skrócenia terminu 

dostawy w stosunku do dnia 

15 grudnia 2019 r.  

(w dniach kalendarzowych) 

 

40 % 

            T bad  

T = ------------------  x  40 

            T max 

gdzie: 

T bad – ilość dni skrócenia terminu oferty 

ocenianej 

T max – największa ilość dni skrócenia 

terminu  spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu 

 

*Wymagania dotyczące kryterium „Skrócenie terminu dostawy”: 

1) Maksymalny termin realizacji dostawy -  15 grudnia 2019 r. 

2) Wykonawca w ofercie winien zaproponować ilość dni kalendarzowych skrócenia terminu 

dostawy w stosunku do dnia 15 grudnia 2019 r. 

3) Jeżeli Wykonawca poda czas skrócenia w miesiącach - Zamawiający przeliczy go na dni 

zgodnie z zasadą 1 miesiąc = 30 dni kalendarzowych. 

4) Oferta wykonawcy, który zaproponuje czas realizacji dłuższy niż podany w pkt 1 zostanie 

odrzucona, jako taka, której treść nie odpowiada treści SIWZ. 

5) W sytuacji, gdy wykonawca nie wskaże w ofercie liczby dni skrócenia terminu dostawy, 

oferta taka zostanie uznana za ofertę z terminem realizacji 15 grudnia 2019 r. i w tym 

przypadku wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów za kryterium czas realizacji. 

6) Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium skrócenie terminu 

dostawy to 40.  
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Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w w/w kryteriach, 

zgodnie z poniższym wzorem: 

 

P = C + T     gdzie: 

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena 

T – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium skrócenie terminu 

P – łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach 

 

2. Obliczenia punktacji zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie  podlega odrzuceniu oraz uzyska 

najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. 

 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik nr 5 do SIWZ. 

2. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak 

również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać 

dopełnione w celu zawarcia umowy.   

3. Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

umowy regulującej współpracę wykonawców występujących w postępowaniu wspólnie 

(np. konsorcjum). Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu 

oryginału umowy do wglądu oraz do pozostawienia kserokopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy właściwej 

umowy np. konsorcjum, która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się 

uczestników. 

4. Do umów w sprawach zamówień publicznych, w zakresie nie uregulowanym ustawą 

Prawo zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

XV. Istotne dla stron postanowienia treści umowy – wzór umowy 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr  5 do SIWZ. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zasady i warunki zmiany 

zostały opisane we wzorze umowy, załączonym do SIWZ. 

3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy w trakcie jej realizacji mogą 

one zostać wprowadzone jedynie na zasadach, określonych w  art. 144 ustawy. 

4. Zmiany wprowadzone zostaną po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron 

umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany 

oraz obustronnej ich akceptacji.   

 

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone 

w dziale VI ustawy. 
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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. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

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. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

 

XVII. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. W przypadku, gdy wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem 

podwykonawców zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania przez 

Wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, o ile są znane. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

XVIII. Zamówienie uzupełniające. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

XIX. Oferty wariantowe  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 

 

XX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego*  

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 

Pałecznicy, 32-109 Pałecznica, ul. Strażacka 5/1;  

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Pałecznicy”, 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;  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  
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▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy;  

▪ 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 Pani/Pana danych osobowych 

dotyczących niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;  

− 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: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.  

** 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 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. 

 

 

 

Integralną część niniejszej specyfikacji stanowią załączniki: 

 

• Formularz oferty – załącznik nr 1 

• Zestawienie Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 - (kategoria 2: uterenowiony), dla 

jednostki OSP– załącznik nr 1a 

• Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków  - załącznik nr 2  

• Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 

• Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 

• Wzór umowy – załącznik nr 5  

 


