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1. Nazwa i adres Zamawiającego oraz adres strony internetowej 

prowadzonego postępowania. 

Zamawiającym jest: Ochotnicza Straż Pożarna  
 adres Zamawiającego: ul. Osiedle II nr 2 , 48-340 Bodzanów 
 tel.: 509 788 011, 
 elektroniczna skrzynka podawcza - Skrzynka Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ESP ePUAP: 

/gsybs47227/ 
 adres poczty elektronicznej: zp@glucholazy.pl 
 adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  
       https://bip.glucholazy.pl/2635/997/czerwiec.html 
 adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia:  https://bip.glucholazy.pl/2635/997/czerwiec.html 

 niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem:  ZP.OSP/1/2021        

Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia  11 września 20219 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający powierzył wykonanie pomocniczych działań zakupowych 
osobie trzeciej – Gminie Głuchołazy z siedzibą Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, 48-340 Głuchołazy 
Rynek 15 , działającej jako pełnomocnik Zamawiającego. Postępowanie przeprowadza: Gmina 
Głuchołazy, Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, REGON: 531412792 tel.: +48 77 4092124 e-mail: 
zp@glucholazy.pl   
 

2. Tryb udzielania zamówienia. Informacje ogólne.  

 2.1.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym , 
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” . 

2.2.    Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji. 
2.3.    Postępowanie oraz realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona jest w języku polskim.    
2.4.  Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy 
chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub 
głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 
realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 
marginalizowanych. 

2.5.    Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który: 

a)  spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt.  6 SWZ,  

b)  nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp 

c)  złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

2.6.   Ochrona danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania. Klauzula 
RODO 
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1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez 
wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 

2)  Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Zakup  fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z 
napędem 4x4 dla OSP w Bodzanowie 

3) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO: 

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:  

a) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umowy jest 
Ochotnicza Straż Pożarna ul. Osiedle nr 2 48-340 Bodzanów, tel. 509788011; 

b) Kontakt z osobą odpowiedzialną w sprawie ochrony danych osobowych jw.  

c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia publicznego; 

d)  Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

e)   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;  

f)  Obowiązek podania danych osobowych w postępowaniu 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;  

g)  W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

h) Wszystkie osoby, których dane Zamawiający pozyskał, posiadają:  

-na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
zgromadzonych przez Zamawiającego w związku z prowadzoną procedurą;  
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-na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy 
czym 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; 

-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.  

-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;  

i)    Nie przysługuje osobom, o których dane Zamawiający pozyskał:  

- 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

4) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel 
określony w pkt. 2) powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe 
w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały, przed takim dalszym przetwarzaniem 
poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych 
stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 

5) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do 
wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i 
związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do 
nich obowiązki informacyjne z: 

6) art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te 
wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub 
dokumentów składanych na żądanie zamawiającego, 

7) art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób 
pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub 
dokumentów składanych na żądanie zamawiającego. 

8) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z 
udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia 
została zawarta w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 
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9) Zamawiający informuje, że: 

 Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane 
osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu 
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie 
Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. 

 Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich 
danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych 
osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 
przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych 
oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu 
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, 
seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia.  

 W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z 
prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane 
są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o 
odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z 
przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii 
danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby 
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym 
mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 
osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego 
załączników. 

 W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

 W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 
ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w 
protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, 
chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 
2016/679. 

2.7.  Podział zamówienia na części. 
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza 
składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.   
 Powody nie dokonania podziału:  
 Realizacja zamówienia obejmuje zakup 1 szt samochodu i nie istnieje możliwość podziału zamówienia 
na części z przyczyn obiektywnych. 
2.8. Oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. 
oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ. 
2.9.  Umowa ramowa 
Zamawiający przewiduje zawarcie/nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 
311–315 ustawy Pzp. 
2.10. Aukcja elektroniczna. 
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Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227–238 
ustawy Pzp.  
2.11. Zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 
2.12. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym Wykonawcami. 
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się będą w 
złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
2.13. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
2.14. Zaliczki na poczet zamówienia. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
2.15. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
2.16. Informacje o przedmiotowych środkach dowodowych. 
Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki 
dowodowe: 
1) Opis techniczny dla fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z 

napędem 4x4  
2) Świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wydany 

przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka. 
Pojazd ma posiadać ważne świadectwo CNBOP na dzień składania ofert.  
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że 
oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. 
W przypadku jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych 
lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia  w wyznaczonym terminie. 

2.17. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy  ustawy z dnia 11 
września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia.   

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup „Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Bodzanowie”. 

3.2. Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: 

 polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów 
uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2020 r., Nr 110 z 
późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi. 

 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) 

 rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz 
Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów 
używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby 
Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz.594). 
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 samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej 
zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 
stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych 
Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 5). 

 posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej Straży 
Pożarnej wydany przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w 
Józefowie k/Otwocka. Pojazd ma posiadać ważne świadectwo CNBOP na dzień składania ofert. 

 posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. 
 spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2  
 pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia min. 2021, silnik, podwozie i 

kabina tego samego producenta. 
 sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, 

musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia 
tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002). Potwierdzeniem spełnienia ww. 
wymagań będzie przedłożenie w dniu odbioru przedmiotu zamówienia aktualnego 
świadectwa dopuszczenia dla tego sprzętu. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ – 
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Opis techniczny dla fabrycznie nowego średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4.  

3.3. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe 
oczekiwane przez Zamawiającego, a wszystkie wymagania określone w dokumentach 
wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. 

 
3.4. Rozwiązania równoważne  

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, 
producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w 
art. 99 ust. 5 Pzp., Zamawiający zaznacza, że mają one charakter i znaczenie przykładowe i 
każdorazowo można zastosować rozwiązania równoważne opisanym, spełniające założenia SWZ i 
nie zmieniające jego sensu. Zamawiający oceniając równoważność badał będzie parametry 
techniczne i funkcjonalne zaproponowanych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 
równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będzie on posiadał parametry i 
funkcjonalność nie gorsze niż rozwiązania opisane. Zamawiający dopuszcza oferowanie 
materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową 
realizację dostawy oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych.  

3.5. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień - CPV:  

34144210-3 - wozy strażackie  
3.6. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę.  

Zamawiający nie definiuje wymagań dotyczących zatrudniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.  

3.7. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.  
Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę osób, o których mowa 
w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

3.8. Gwarancja i rękojmia 
Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawcę minimum 12-miesięcznego okresu 
gwarancji. Okres rękojmi będzie równy zaproponowanemu przez Wykonawcę w ofercie okresowi 
gwarancji. 

3.9. Sposób realizacji zamówienia i obowiązki Wykonawcy. 
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Obowiązki Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy zostały określone w projekcie  
umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.  

3.10. Wizja lokalna. Zamawiający nie przewiduje dokonania wizji lokalnej.  
 

4. Termin wykonania zamówienia.   

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 35 dni od daty podpisania umowy.  

 

5. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 

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

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 ustawy 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. 

5.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 
pkt. 4, ustawy Pzp., tj.: 
a) Wykonawcy w stosunku do których 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. 

5.3. Zamawiający dokona oceny, czy brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie 
dokumentów i oświadczeń wymaganych w przedmiotowym postępowaniu na zasadzie spełnia/ 
nie spełnia. 

5.4. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający 
zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 
względem Wykonawcy.  

5.5. Zamawiający odstępuje od badania podstaw wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
Wykonawcy wobec podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby. 

5.6. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający bada, 
czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. 

5.7. Wykonawca, nie podlega wykluczeniu, jeśli zachodzą okoliczności wymienione w art. 110 ust. 2 
ustawy. 

5.8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust. 
1 pkt 4 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić, że: 



                                           

 ZP.OSP/1/2021        

  
Strona 11 z 25   

  

5.8.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 
pieniężne; 
5.8.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 
5.8.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
postępowanie wykonawcy, 
b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d)utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e)wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za  
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

5.9. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2  
ustawy, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 
110 ust.2 ustawy Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza 
Wykonawcę.  

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

5.11. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z 
postępowania. 

 

6. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu. 

6.1.  Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 

6.1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.  
           Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.  
6.1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów:  
           Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.  
6.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
          Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.  
6.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:  
          Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe  

zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:   

-w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata, to w tym okresie, wykonał, co najmniej 
jedną  dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

6.2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może, na każdym etapie 
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez 
Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia.  
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6.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

6.4.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane (nie dotyczy). 

6.5. 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.  

6.6.  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący 
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 
zasobów oraz określa w szczególności:  
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, 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. 

6.7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

6.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

 a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, 
 b) albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
6.9. Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert, powołać się na zdolność lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym 
zakresie na zdolności lub sytuacji  podmiotów udostępniających zasoby. 

6.10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki 
cywilne). 

6.11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
   a) żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których 

mowa pkt 5 SWZ. 
b) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.1. SWZ winien spełniać co najmniej jeden 
z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy występujący wspólnie. 

6.12. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
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 (nie dotyczy).  
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6.13. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

6.14. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako 
pełnomocnik. 

6.15. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie 
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających 
się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone 
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

6.16. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy. 

 

7. Wykaz dokumentów i podmiotowych środków dowodowych.   

Dokumenty składane wraz z ofertą. 
7.1. Oświadczenia.  

1) Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu 
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

a) Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia i 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, 
tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki 
dowodowe. 

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają 
brak podstaw wykluczenia  oraz  spełnienie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie w jakim każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału. 

c) Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 3 do SWZ. 

d) Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem 
nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy). 
a) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, Wykonawca przedstawia wraz ze swoim oświadczeniem z art. 125 ust.1 
ustawy Pzp, 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. 

b) Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 3a do SWZ. 

c) Oświadczenie składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej  
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy 
oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
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podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć należy 
dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 
papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. Poświadczenia zgodności 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje podmiot 
udostępniający zasoby lub notariusz. 

3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których 
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (nie dotyczy). 

7.2.  Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 
a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien 
dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem 
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.  

b) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Zakres pełnomocnictwa 
opisany jest w pkt. 6.13- 6.15. SWZ  

c) Pełnomocnictwo sporządza się w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i 
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. W przypadku gdy zostały sporządzone jako dokument w 
postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez 
cyfrowe odwzorowanie, rozumieć należy dokument elektroniczny będący kopią 
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z 
tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w 
zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które 
każdego z nich dotyczą lub notariusz. Poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej nie może dokonać 
pełnomocnik. 

7.3.  Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy). 
a) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. 

b) Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym, załącznik 
nr 4 do SWZ. 

c) Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. W przypadku gdy 
zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument 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. Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć należy 
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dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 
papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. Poświadczenia zgodności 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje 
odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia lub notariusz. 

7.4. Informacje dotyczące Wykonawcy. 
a) Wykaz rozwiązań równoważnych (jeśli dotyczy) – Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku 
Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub 
normami. Wykaz przekazuje się w postaci elektronicznej lub formie elektronicznej i 
opatruje się podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

b)  Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy)  – w sytuacji, gdy oferta lub 
inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę 
przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że 
nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokument musi być złożony w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub 
podpisem osobistym. 

c) Informację złożona zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp (jeśli dotyczy), czy wybór 
oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego. Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

7.5. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 2.16. SWZ. 
a) Wymagana forma: Przedmiotowe środki dowodowe przekazuje się w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym.  

b) Gdy przedmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca jako dokument 
elektroniczny, przekazuje się ten dokument. Gdy przedmiotowe środki dowodowe 
zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez 
cyfrowe odwzorowanie, rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną 
treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej 
zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. Poświadczenia 
zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje 
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia lub notariusz. 

c) Zamawiający żąda złożenia Opisu technicznego dla fabrycznie nowego średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 w formie oświadczenia własnego 
Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

Dokumenty składane na wezwanie. 
7.6. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:   

7.6.1.    spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 
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a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie  wykonawcy;  
w  przypadku  świadczeń  powtarzających  się  lub  ciągłych  nadal wykonywanych  referencje  
bądź  inne  dokumenty  potwierdzające  ich  należyte  wykonywanie  powinny być wystawione 
w okresie ostatnich 3 miesięcy; 
b)  Przedmiotowy wykaz należy złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 
c) Wykaz dostaw składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej  opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
d)Podmiotowe środki dowodowe (dowody potwierdzające czy dostawy wykonane były  lub są 
należycie sporządzone przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane), przekazuje się jako 
dokument elektroniczny, jeżeli tak zostały sporządzone, a jeżeli zostały sporządzone w postaci 
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie 
takich dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby ,w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą, zawsze-  notariusz 

7.6.2.    brak podstaw do wykluczenia: 

               a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

            Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej- składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające , że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 
zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza 
nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – 
wystawiony nie wcześniej  niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

7.7. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

7.8. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

7.9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność.  

7.10.  Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
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podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu 
wstępnym ( art. 125 ust. 1  ustawy Pzp) lub w ofercie  dane umożliwiające dostęp do tych 
środków. Zamawiający informuje, że przez dane umożliwiające dostęp do tych środków 
będzie rozumiał: np. podanie przez Wykonawcę  nr KRS, nr NIP, nr REGON Wykonawcy.  

7.11. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w 
postępowaniu (w tym pełnomocnictw) lub są one niekompletne lub zawierają błędy, 
Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na 
ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania. 

7.12. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 
aktualnych na dzień ich złożenia. 

7.13.    Wzory załączników dołączonych do niniejszej SWZ powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź złożone na właściwym etapie postępowania – 
zgodnie z postanowieniami SWZ.  

7.14.    W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy  oraz  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 
będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, a 
także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  z Wykonawcami.   

8.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty, oświadczenia i  
informacje, w tym również umowa, sporządzone będą w języku polskim. 

8.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: 

a)  miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
b) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/ 
c) poczty elektronicznej: zp@glucholazy.pl 
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- z zastrzeżeniem, że przekazanie oferty, oświadczeń o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 
Pzp, oraz innych dokumentów przekazywanych wraz z ofertą, o których mowa w pkt. 7 SWZ 
(Dokumenty składane wraz z ofertą), sporządzonych w postaci elektronicznej w formatach 
danych określonych we właściwych przepisach odbywa się wyłącznie się elektronicznie za 
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal (jako załączniki do formularza).  

8.3.     Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: 
zp@glucholazy.pl.), np.  przesłanie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

8.4. W związku z powyższym Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca 
posiadający konto na ePuap ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.  

8.5.    Rejestracja i korzystanie z miniPortalu i ePuap jest bezpłatne. 
8.6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

przekazywanych przy użyciu miniPortalu i ePuap opisane zostały w Instrukcji użytkownika 
systemu miniPortal (dostępny po adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz 
Regulaminie  ePUAP (dostępnym pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-
klienta/regulamin. 

8.7. Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji wynosi 150 
MB.  

8.8. Za datę przekazania oferty oraz innych oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w 
postępowaniu przekazanych za pośrednictwem ePuap przyjmuje się datę ich przekazania na 
ePuap.  

8.9. Celem prawidłowej obsługi miniPortalu należy posiadać sprzęt komputerowy z 
podstawowym oprogramowaniem biurowym oraz dostęp do Internetu. Zamawiający nie 
wymaga posiadania specjalistycznych programów czy urządzeń. 

8.10. Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego z formatów danych, określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne  (rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności), w szczególności w następujące formaty danych: 
a)  dla danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub graficznych: „.txt”, 

„.pdf”, „.odt”, „.doc”  oraz „.docx” , „.dwg”, ze szczególnym wskazaniem na „.pdf”; 
b) dla danych zawierających dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego: 

„.ods” , „.xls” oraz „.xlsx” ; 
c)     do kompresji: „.zip” i „.7Z”.  

8.11.  Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na 
ofertę na format „.pdf” i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

8.12.  Pliki w innych formatach niż „.pdf” zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 
podpisywanym.  

8.13.  Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy 
tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i 
kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  
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8.14. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik „.zip” zaleca się wcześniejsze podpisanie 
każdego ze skompresowanych plików.  

8.15. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

8.16. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu. 
Może to skutkować naruszeniem integralności plików . 

8.17. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują zawiadomienia oraz informacje przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania.    

8.18.  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 
Wykonawcy posługują się numerem niniejszego postępowania.   

8.19. Osobami  upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  

           
   Pani Joanna Sznajder -  w sprawach proceduralnych, tel. +48 77 4092124. 

 

9. Opis sposobu przygotowania oferty. 

9.1.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

9.2.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

9.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

9.4.  Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
Reprezentacja o której mowa musi wynikać z odpisu CEIDG lub informacji z Krajowego Rejestru 
Sądowego. W przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są 
podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z 
danych pozyskanych przez Zamawiającego, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo. 

9.5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej  opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

9.6. Ofertę zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. 

9.7.  W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres 
poczty e-mail, za pośrednictwem których może być prowadzona korespondencja związana z 
postępowaniem.  

9.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 
uwzględnieniem treści art. 261 ustawy Pzp.  

9.9. Złożenie oferty przez Wykonawcę musi nastąpić z zachowaniem następujących zasad:  

a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  

b) Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt 7 SWZ (Dokumenty składane 
wraz z ofertą), a następnie zaszyfrować wraz z plikami  stanowiącymi ofertę. 

c)  Szyfrowanie oferty przez Wykonawcę odbywa się bezpośrednio na miniPortalu: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/.  Korespondencja przesłana za pośrednictwem dedykowanego 
formularza nie może być samodzielnie szyfrowana przez  Wykonawcę.  

d) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 
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tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie 
może zostać wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku 
archiwum „.zip”, z zastrzeżeniem że: 

-W zakresie badania zasadności utajnienia informacji, jako „tajemnicy przedsiębiorstwa”, w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, informacja może zostać zastrzeżona jedynie w wypadku łącznego spełnienia 
przesłanek, o których mowa w art. 11 ust. 4 cytowanej ustawy, 

-Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca winien złożyć na 
formularzu ofertowym. W sytuacji zastrzeżenia części oferty, jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.    

9.10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty, dostępnego na ePUAP i 
udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w 
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

9.11.  Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty.  

9.12. Dane postępowania  (Identyfikator postępowania (ID)) można wyszukać  na Liście wszystkich 
postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej: „dla Wykonawców” lub ze strony głównej z 
zakładki  „Postępowania”. ID dostępny jest również na stronie internetowej postępowania. 

 

10. Wymagania dotyczące wadium.   

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda wadium. 

11. Termin związania ofertą.   

11.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27 lipca 2021r., przy czym pierwszym dniem terminu 
związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

11.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą, o którym mowa w pkt 11.1 SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.   

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

12. Wymagania dotyczące Podwykonawców. 

12.1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  
12.2.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia.  
12.3.Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
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podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 
podwykonawców.  

12.4.Zamawiający nie wprowadza szczegółowych zapisów dotyczących udziału podwykonawców w 
realizacji zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcy.    

  

13. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.   

13.1. Sposób i termin składania ofert.   
13.1.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2021r. do 
godziny 11.00.  Ofertę  należy  złożyć  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki podawczej 
Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. 

13.1.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

13.1.3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

13.1.4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

13.2. Termin otwarcia ofert.    
13.2.1. Procedura otwarcia ofert rozpocznie się dnia 28 czerwca 2021r. o godzinie 11.30  za 

pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ .  

13.2.2.  W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia 
ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie 
po usunięciu awarii. 

13.2.3. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie prowadzonego 
postępowania. 

13.3. Tryb otwarcia ofert.   

13.3.1. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.   

13.3.2.  Otwarcie ofert na miniPortalu odbywa się poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 

13.3.3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia na stronie internetowej  
prowadzonego postępowania informację o: 

a) Nazwach albo imionach I nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach  Wykonawców, których oferty zostały otwarte,   

b) Cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

13.3.4. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w 
innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano 
wartość zamówienia, przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu. 

14. Opis sposobu obliczania ceny oferty.  

14.1. Cenę w ofercie należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego 
określonych w SWZ, załącznikach do SWZ i wzorze umowy, z uwzględnieniem wszelkich kosztów, 
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jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

14.2. Ceny oferty winny obejmować podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu 
składania ofert. 

14.3. Jeżeli  została  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 usług, 
dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej 
ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

14.4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą realizowane będą w walucie PLN.  
14.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ze wskazanej ceny/wynagrodzenia 

wykonawcy podatków i składek, które zgodnie z odrębnymi przepisami jest obowiązany uiścić 
Zamawiający (dotyczy m.in. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).Cena 
wyliczona na podstawie poniższych reguł służy wyłącznie do porównania i oceny ofert. 

 

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

 
15.1.  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 
niniejszego postępowania, 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
 
15.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 
l.p. Kryterium Znaczenie procentowe 

Kryterium 
Maksymalna ilość punktów jakie 

może otrzymać oferta 

1) 

 
Cena ( C ) 

 
 

60% 60 punktów 

2) 

 
Przedłużony 

okres gwarancji 
( G ) 

 
 

40% 40 punktów 

 
15.3. Zasady oceny kryterium  Cena (C): 

 
W przypadku kryterium „Cena” oferta złożona dla zamówienia otrzyma zaokrągloną do dwóch 
miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

 
 C min  

Pi (C)  = -------------  x   Max (C) 
 C i  

      gdzie: 
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Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena" 
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

C i cena oferty „i" – zgodnie z Formularzem ofertowym 
Max (C) Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena". 

 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium to 60 pkt. 
 

15.4. Zasady oceny kryterium  Przedłużony okres gwarancji (G): 
Sposób dokonania oceny wg wzoru: 
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji 12 miesiące –Zamawiający przyzna 0 pkt. 
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji 24 miesięcy –Zamawiający przyzna 20pkt. 
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji 36 miesięcy –Zamawiający przyzna 40pkt. 
UWAGA: deklarację w tym zakresie zawrzeć trzeba w formularzu ofertowym.   
Minimalny terminy gwarancji to 12 miesięcy. W przypadku braku zawarcia informacji o 
rozszerzeniu okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje gwarancję w 
okresie 12 miesięcy. Deklaracja okresu gwarancji powyżej 36 miesięcy nie będzie dodatkowo 
punktowana. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium to 40 pkt. 

15.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 
niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę 
punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym 
wzorem: 

P =  C + G 

         Gdzie:  
         P – łączna liczba punktów oferty ocenianej 
         C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 

  G – liczba punktów uzyskanych w kryterium “Przedłużony okres gwarancji”. 
 

16. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.   

16.1. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał kopii umowy 
regulującej współpracę Wykonawców, o której mowa w art. 59 ustawa Pzp. (o ile dotyczy).  

16.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na 
warunkach określonych w projekcie  umowy. 

 16.3. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 
1)  zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Zamawiający dopuszcza 

zawarcie umowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 
2)  mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej, 
3) będzie jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej, 
4)  zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie, 
5)  będzie zawarta na okres wskazany w  SWZ,  

16.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
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16.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu o którym mowa powyżej, jeżeli złożono tylko jedną ofertę. 

 16.6. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.   

Zamawiający nie ustala zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

18. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną 
wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.   

18.1. Projektowane postanowienia umowy zawiera Projekt umowy. 
 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.   

19.1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych, 
przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy.    

19.2.  Odwołanie przysługuje na:   
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający 
był obowiązany na podstawie ustawy;  

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 
konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.   

19.3. Odwołanie wnosi się w terminach i na zasadach określonych ustawą prawo zamówień 
publicznych.   

19.4. Szczegółowy opis środków ochrony prawnej zawiera Dział IX Środki Ochrony Prawnej ustawy  z 
prawo zamówień publicznych.   

20. Wykaz załączników do SWZ.   

Załącznikami do niniejszej SWZ są następujące dokumenty:   

 Oznaczenie 
Załącznika  Nazwa Załącznika  

Załącznik nr 1  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Opis techniczny dla fabrycznie nowego 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4  
 

Załącznik nr 2   Formularz ofertowy   
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Załącznik nr 3, 3a  Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ustawy Pzp 

Załącznik nr 4  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

Załącznik nr 5  Wykaz dostaw 

Załącznik nr 6  Projekt umowy 

 


