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Zamawiający: 

 

Nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Luszowicach 

Adres: ul. Strażacka 50, 32-500 Chrzanów 

REGON: 357166190 

NIP: 628 19 92 857 

Numer KRS: 0000125271 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA   

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

 

DOSTAWA I ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU  

RATOWNICZO-GAŚNICZEGO  

Z UKŁADEM NAPĘDOWYM 4X4 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 

negocjacji na podstawie  

art. 275 pkt.1  ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „PZP”, oraz aktów wykonawczych do niej, 

o wartości nie przekraczającej progów unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy PZP. 

 

 

 

 

 

 

 
Zatwierdził: 
 
       Robert Drąg - Prezes Zarządu OSP 
 
Luszowice. dnia 22. 07. 2021r. 
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I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Luszowicach 

ul. Strażacka 50 

32-500 CHRZANÓW 

 

- zgodnie z wymaganiami, określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

zwanej dalej „SWZ”. 

Użyte w dokumencie skróty i sformułowania:  

 „Ustawa” – ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

 ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ); 

 „SWZ” – niniejsza specyfikację warunków zamówienia; 

  „Zamawiający” –  Ochotnicza Straż Pożarna w Luszowicach ul. Strażacka 50 

  „Wykonawca” – zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt. 30) ustawy Pzp. 

 „Platforma przetargowa” platforma do elektronicznej obsługi zamówień publicznych  

 

 

Dane Zamawiającego: 

Nazwa:                          OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

Adres:                            ul. Strażacka 50 

telefon:                          + 48 601 739 566 

e-mail:                           ospluszowice@op.pl 

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00 

 

Strona internetowa: http://www.ospluszowice.pl 

 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia 

 

SWZ oraz dokumenty przetargowe publikowane są na stronie  : 

https://josephine.proebiz.com/pl/ , https://www.ospluszowice.pl/  

 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 p.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznycho wartości nie przekraczającej progów unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 

11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz.2019); oraz 

przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszej Specyfikacji  Warunków Zamówienia. 

https://josephine.proebiz.com/pl/
https://www.ospluszowice.pl/
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IV. Informacja czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z 

możliwością prowadzenia negocjacji 

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

 

 

V. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup fabrycznie nowego średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP w Luszowicach. 

2. Pojazd musi być fabrycznie nowy, z kompletem dokumentów, przygotowany do 

rejestracji, posiadające wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do 

rejestracji pojazdu na terenie kraju oraz potwierdzające spełnianie przez pojazd 

szczegółowych warunków technicznych określonych przez Zamawiającego w opisie. 

Pojazd musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej SWZ. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące wykonania 

przedmiotu zamówienia – zawiera Załącznik nr 1.  do niniejszej SWZ. 

 

 

2.1. Zamówienie nie dotyczy projektu / programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej. 

2.2. Oznaczenie postępowania 

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SWZ (Specyfikacja Warunków Zamówienia) 

oznaczone jest znakiem : OSPL.1/2021 

 

2.3. Zamawiający informuje, że jeśli w SWZ oraz w załącznikach do SWZ występują nazwy 

własne materiałów i urządzeń to mają one znaczenie pomocnicze, służące jedynie do 

doprecyzowania wymagań parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych. Wskazane w 

opisie przedmiotu zamówienia oraz w przedmiarze nazw wyrobów należy rozumieć, jako 

określenie przez Zamawiającego parametrów technicznych i standardów jakościowych oraz, że 

należy zastosować materiały i rozwiązania równoważne lub lepsze. 

 

 

3. NAZWY I KODY CPV: 

34144210 pojazd służb ratowniczych 

34144210-3  wozy strażackie 

 

3.Pozostałe warunki, dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

3.1Gwarancja: 
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1) Dostawca udzieli Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji jakości na 

dostarczony i zakupiony przez Zamawiającego przedmiot zamówienia - na 

okres minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu końcowej kontroli i 

odbioru prac. Wykonawca o długości okresu gwarancji jakości  oświadczy w 

Formularzu oferty. (Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące 

zostaną odrzucone jako nie spełniające wymagań minimalnych SWZ) 

 

3.2Kontrola i odbiór: 

1) W trakcie realizacji zmówienia ( dostawy) Zamawiający ma prawo przeprowadzić 

szczegółową kontrolę dostarczonego przedmiotu zamówienia. 

2) Wraz ze zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do dostawy- Wykonawca na 

żądanie Zamawiającego przekazuje kopie odpowiedniej dokumentacji przedmiotu 

zamówienia w formie papierowej lub cyfrowej.  

3) Dokumenty, które powstaną i zostaną przekazane w wyniku realizacji przedmiotu 

zamówienia stanowić będą własność Zamawiającego. 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

i 8 PZP 

6. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia  podwykonawcy. 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani. 

7. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o 

których mowa w art. 95 i nast. PZP: 

- NIE DOTYCZY 

 

VI. Termin wykonania zamówienia 

1.Z Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 30 dniod dnia 

podpisania umowy.  

 

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ 

 

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, informacje o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  
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2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 

platformy przetargowej JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/oraz poczty 

elektronicznej ospluszowice@op.pl z zastrzeżeniem, że składanie ofert oraz oświadczeń, 

odbywa się wyłącznie poprzez platformę JOSEPHINE. 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, musi się zarejestrować platformie JOSEPHINE dostępnej pod 

adresem internetowym https://josephine.proebiz.com/pl/ . 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej za pomocą platformy JOSEPHINE, zostały opisane na stronie 

https://josephine.proebiz.com/pl/.oraz stronie internetowej: 

https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Wymagania_techniczne_sw_JOSEPHINE.pdf 

.Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być 

zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie  art. 70 PZP. 

5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia akceptuje 

warunki korzystania z platformy JOSEPHINE. 

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego za pośrednictwem platformy JOSEPHINE  

lub na adres email: ospluszowice@op.pl z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

terminem składania ofert ( udostępniając je na platformie przetargowej), pod warunkiem że 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 

upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie 

wpłynie w terminie, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 

przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na 

bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

7. Przyjmuje się, że dokument wysłany przy użyciu Platformy przetargowej został doręczony 

Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, w dniu jego przekazania 

na Platformę przetargową. 

 

 

IX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 

1. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są: 

a) Pan Robert Drąg  tel.  601 739 566 

b) Pan Roman Głownia     tel. 609 519 723 

 

Adres email: ospluszowice@op.pl 

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00 

 

X. Termin związania z ofertą  

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 30 sierpnia 

2021r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 

termin składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

https://josephine.proebiz.com/pl/
mailto:ospluszowice@op.pl
https://josephine.proebiz.com/pl/
https://josephine.proebiz.com/pl/
https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Wymagania_techniczne_sw_JOSEPHINE.pdf
mailto:ospluszowice@op.pl
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zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

 

XI. Opis sposobu przygotowania ofert  

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych:  

.pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt   i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zaleca się stosowanie formatu .pdf. 

2. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik z 

kluczem publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce poprzez portal Josephine 

3. Sposób złożenia oferty, został opisany w Instrukcji dostępnej na portalu Josephine. 

4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 

Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). 

5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym 

pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do 

jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych 

informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie 

przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w 

celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 

3 pzp. 

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie wskazanym w niniejszym SWZ. Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  

7. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzórstanowi 

Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 

Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w 

Formularzu Ofertowym. 

8. Do oferty należy dołączyć: 

8.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; 
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8.2. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 

nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 8.1. -pełnomocnictwo lub inny dokument 

(np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku 

spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa 

spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako 

umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy; 

8.3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

8.4. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

Zamówienia oraz o spełnienie warunków udziału w postępowaniu  -  oświadczenie Załącznik 

nr 4 do SWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 

niepoleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  składa każdy z 

Wykonawców.; 

W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego Wykonawca, w przypadku 

polegania na zdolnościach technicznych  podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia 

wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego 

zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby (załącznik nr 4a do SWZ – o ile dotyczy). 

8.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy). 

Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się 

w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek 

dowodowy) zostało wystawione      w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 

podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

8.6. Załącznik nr.1 do SWZ wypełniając prawą kolumnę załącznika  

,,Propozycje Wykonawcy” 
Należy wypełnić prawą stronę tabeli wpisując  oferowane konkretne parametry, wartości 

techniczno-użytkowe, opisując zastosowaną wersję rozwiązania. Nie dopuszcza się wypełnienie 

prawej strony poprzez sam zapis „spełnia”- będzie to skutkowało odrzuceniem oferty. W 

przypadku, gdy Wykonawca  nie zaoferuje bądź zaproponuje  wykonanie niezgodne z treścią 

SWZ lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, na podstawie PZP art. 226. 

 

9. Oferta oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu muszą być złożone w oryginale. 

10. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 
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11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 

8.1., jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

12. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także 

złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w 

postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo 

o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez 

upełnomocnionego. 

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

14. Postanowień ust. 13 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy 

potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert 

lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

XII. Sposób oraz termin składania ofert  

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy przetargowej JOSEPHINE 

dostępnego na stronie https://josephine.proebiz.com/pl/ 

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.07.2021 r. do godz. 12.00. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę 

przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

7. Uwaga: Do oferty należy dołączyć wypełnioną tabelę „Minimalne wymagania 

techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

 z układem napędowym 4x4(kategoria 2: uterenowiony)”. 

Załącznik nr.1 do SWZ wypełniając prawą kolumnę załącznika  

,,Propozycje Wykonawcy” 
Należy wypełnić prawą stronę tabeli wpisując  oferowane konkretne parametry, wartości 

techniczno-użytkowe, opisując zastosowaną wersję rozwiązania. Nie dopuszcza się wypełnienie 

prawej strony poprzez sam zapis „spełnia”- będzie to skutkowało odrzuceniem oferty. W 

przypadku, gdy Wykonawca  nie zaoferuje bądź zaproponuje  wykonanie niezgodne z treścią 

SWZ lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, na podstawie PZP art. 226. 

 

XIII. Termin otwarcia ofert  

https://josephine.proebiz.com/pl/
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1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2021  r. o godzinie 12.30 w  - świetlica OSP 

Luszowice, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy 

przetargowej złożonych ofert. 

2. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na Platformie przetargowej 

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego 

zamówienia (kwota brutto, wraz  z podatkiem VAT). 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na Platformie przetargowej 

informacje o: 

3.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte 

3.2. cenach zawartych w ofertach. 

 

XIV. Podstawy wykluczenia  

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 

ust. 1 PZP,  wykonawcę:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 KK 

(Kodeksu karnego),  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,  

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 

25.6.2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu 

popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi cudzoziemców, o 

którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz.U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 KK, przestępstwo 

oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, o których mowa w art. 270–277d KK, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) 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;  
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3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, 

oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 

ust. 1 pkt 4) PZP  w następujących okolicznościach: 

1) wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, 

którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury; 

3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia 

zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych 

wykonawców. 

 

XV. Warunki udziału w postępowaniu  

1. Warunki udziału w postępowaniu 

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

z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w ogłoszeniu i niniejszej SWZ. Zamawiający wymaga wykazania przez 

wykonawcę spełniania warunku określonego w art. 112 ust. 2 PZP dotyczącego 

1.1.Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym i  uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej: 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie 

1.2.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
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Zamawiający uzna, że Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej jeśli wykaże 

że: 

 dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową – w kwocie nie mniejszej 

niż: 200 000,00 zł 

 posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności   

gospodarczej na kwotę min. 400 000,00  zł ważną przez cały okres obowiązywania 

umowy lub odnawianą w trakcie trwania umowy. 

 

1.3 Zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie: 

1.3.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia ; 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do 

wykonania zamówienia, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie), Wykonawca składający ofertę 

wykaże, że: 

1) zrealizował przynajmniej dwie oddzielne dostawy samochodów ratowniczo-

gaśniczych z układem 4x4  za kwotę nie mniejszą niż 600 000,00 zł brutto każda z 

podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty 

potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. 

 

1.3.2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

- Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

 

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej  podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia 

lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z 

podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 

określa w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
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wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje  lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 

wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. W takim  przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (na 

podstawie oświadczenia o którym mowa w ust. 6 rozdziału XI SWZ, składanego wraz z 

ofertą). 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 

danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. 

 

XVI. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych  

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w 

zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenia są zawarte w załączniku nr 

4, 4a do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu  

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 stanowią dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, tymczasowo 

zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o 

którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w 

jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, 

także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu  w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 
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5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 

złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających: 

5.1. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

5.1.1. Wykaz zrealizowanych dostaw ( zgodnie z pkt 1.3.1 Dział XV SWZ) w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane  prawidłowo. 

/załącznik nr 5 do SIWZ/.Oferent winien załączyć  dokumenty (dowody) potwierdzające 

że dostawy zostały wykonane z należytą starannością. Wymaga się, aby Oferent zrealizował 

przynajmniej dwie oddzielne dostawy samochodów ratowniczo-gaśniczych z układem 

napędowym 4x4 i za kwotę nie mniejszą niż 600 000,00 zł brutto każda Dowodami, o 

których mowa powyżej są: 

a) poświadczenie – wystawione przez podmioty na rzecz których dostawy zostały 

wykonane. 

b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia lub referencji, o 

których mowa w ppkt. a), 

Jeżeli Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – musi podać i uzasadnić 

przyczyny braku możliwości przedłożenia poświadczenia oraz wykazać, że są to 

przyczyny obiektywne, czyli niezależne od Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów, o których mowa wyżej – w przypadku gdy Zamawiający jest 

podmiotem, na rzecz którego zostały wykonane usługi wskazane w wykazie. 

5.1.3. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 

finansowych w kwocie nie mniejszej niż  200 000,00 zł lub zdolność kredytową 

Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł wystawionych nie wcześniej niż 

3 miesiące przed jej złożeniem. 

5.1.4. Opłaconą polisę lub dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 400 000,00 zł ważną  

minimum na czas związania z ofertą.  

 

5.2. Brak podstaw wykluczenia: 

5.2.1.Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, 

który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 

dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej 

lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej. – załącznik nr 6 do SWZ. W przypadku 
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wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 

5.2.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5.2.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

 

XVII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od 

towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie za dostawę i zakup przedmiotu zamówienia. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku. 

4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 

właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania 

ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i 

usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, 

jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w 

związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp). 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN). 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa 

zostanie przyjęta cena  podana słownie. 

 

XVIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert  

1. Przy wyborze oferty na wykonanie zadania – Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami oceny ofert: 

1) Cena ofertowa (C) –  60 %, 

2) Okres gwarancji (G) – 40 %, 

2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów 

1) W ramach  kryterium „Cena ofertowa” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu 

wzoru: 

   Cn  

C = ------------ x100 pkt x 60 % 

   Co  

gdzie: 

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, 

Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych 

Co - cena oferty ocenianej  
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Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w 

formularzu oferty  

 

2) W ramach kryterium „Okres gwarancji” ocena ofert zostanie przeprowadzona wg 

poniższych wytycznych: 

 

 

 

 

3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru: 

L = C + G  

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Cena” 

G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”, 

 

 Sposób oceny: 

- zaproponowany okres gwarancji 24 miesiące  –       0 pkt. 

- zaproponowany okres gwarancji 25- 30 miesięcy – 10 pkt. 

- zaproponowany okres gwarancji 31 - 36 miesięcy – 20 pkt. 

- zaproponowany okres gwarancji 37 - 47 miesięcy – 30 pkt 

                  - zaproponowany okres gwarancji 48 i więcej miesięcy 40 pkt. 

 

 

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy. 

W przypadku braku wpisania w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający 

przyzna w tym kryterium 0 pkt i przyjmie oferowany okres gwarancji jako 36 miesięcy. 

 

 

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, oceniona w oparciu o podane wyżej 

kryteria, która w sumie uzyska największą ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych 

i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści specyfikacji.  

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że złożone oferty otrzymały taką samą liczbę punktów to pierwszeństwo 

wyboru będzie miała oferta z niższą ceną. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 

takiej samej ceny i okresu gwarancji to pierwszeństwo wyboru będzie miała oferta, która 

została  złożona wcześniej. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 

oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
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usług (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny 

Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i 

usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

7. W ofercie, o której mowa w ust. 6, Wykonawca ma obowiązek: 

7.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego ( o ile dotyczy); 

7.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru, którego dostawa  będzie prowadziła do powstania 

obowiązku podatkowego; 

7.3. wskazania wartości towaru, objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 

7.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

8.Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym 

w SWZ. 

9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a 

Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta 

została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

 

XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 

tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 

stanowią Załącznik Nr 2 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze 

złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo 

unieważnić postępowanie. 
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XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w 

formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w 

Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” pzp. 

 

 

 

 

 

 

XXI. Wymagania dotyczące wadium  

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000 tyś.  zł. 

2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących 

formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 

a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w: 

B.S. Chrzanów nr :   37 8444 0008 0000 0000 1401 0001; w taki sposób, aby 

znalazły się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania 

ofert. 

b. gwarancjach bankowych; 

c. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572). 

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do 

dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 

ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Ustawy PZP 



SPECYFIKACJA  WARUNKÓW ZAMÓWIENA 
 

DOSTAWA I ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 

str. 18 
 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 

pkt b-d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w 

postaci elektronicznej. 

6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 

dnia wystąpienia jednej z okoliczności:  

1) upływu terminu związania ofertą;  

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie 

zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do 

jego wniesienia. 

7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia 

wniosku zwraca wadium wykonawcy:  

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;  

2) którego oferta została odrzucona; 

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza;  

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte 

odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

8. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 2, powoduje rozwiązanie 

stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze 

środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX. Ustawy PZP 

9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego 

w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w  ust. 2 pkt b–d, występuje 

odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 

128 ust. 1 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych 

środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy 

PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę 

jako najkorzystniejszej;  

2) wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
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3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 

XXII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

1) pieniądzu;  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego.  

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący 

sposób: 

1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane; 

2)  30% wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady lub gwarancji – kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

 

XXIII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. 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 Luszowicach 

ul. Strażacka 50, 32-500 Chrzanów – Luszowice 

• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, za pomocą, poczty elektronicznej na adres e-mail: ospluszowice@op.pl 

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

prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania 
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sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na 

Zamawiającym; 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 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; 

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

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia 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 Pan/Pani: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia 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. 

− 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, przy 

czym 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, a także nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

− 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. 

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 

Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 

pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co 

najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
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XXIV. Załączniki do SIWZ. 

 

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   – Zał. Nr 1. 

2. WZÓR UMOWY– Zał. Nr 2.t – Zał. Nr 2 

3.Wzór Formularza ofertowego – Zał. Nr 3 

4.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu– Zał. 4 

5.Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu– Zał. 4a ( o ile dotyczy ) 

6.Doświadczenie Wykonawcy – Zał. Nr 5 

7.Informacja dot.  Przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej – Zał. Nr 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


