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Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Krzeszowicach

1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach,
ul. Św. Floriana 3
32-065 Krzeszowice,
woj. małopolskie
tel./fax12 282 01 38
adres internetowy: www.ospkrzeszowice.pl
e-mail: ospkrzeszowice@op.pl
2. Definicje.
Na potrzeby niniejszej SIWZ za:
1) Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
2) Zamawiającego – uważa się Ochotniczą Straż Pożarną w Krzeszowicach.
3) Pełnomocnika – osobę fizyczną lub prawną ustanowioną przez wykonawcę lub wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
4) Ustawę – uważa się ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
5) SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Tryb udzielania zamówienia.
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2018 r. poz. 1986
z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz aktów wykonawczych tej ustawy.
2) Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
− Strona internetowa Zamawiającego – www.ospkrzeszowice.pl→ Aktualności
3) Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej
podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).
4. Opis przedmiotu zamówienia
1)

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z
funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z minimalnymi parametrami technicznymi
został opisany w załączniku nr 1A do SIWZ.
3) Wypełnione tabele z załącznika nr 1A do SIWZ stanowią część oferty i nie podlegają
uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wypełnione tabele należy bezwzględnie
dołączyć do oferty.
4) Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
a) Odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ,
b) Być nowy, zgodny z obowiązującymi normami,
c) Posiadać okres gwarancji co najmniej 24 miesiące.
5) Inne wymagania dotyczącego realizacji przedmiotowego zamówienia określone zostały we wzorze
umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3 – Wozy strażackie
7) UWAGA – Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania winien szczegółowo zapoznać
się z zapisami SIWZ wraz z załącznikami, celem uzyskania dokładnych informacji dotyczących
realizacji przedmiotowego zamówienia.
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8) Zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza
zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych do wymienionych w opisie przedmiotu
zamówienia pod warunkiem zapewnienia standardów technicznych, technologicznych
i jakościowych nie gorszych niż określone w opisie. Jeśli w opisie pojawią się nazwy handlowe
materiałów, towarów, systemów to mają one charakter i znaczenie przykładowe. Należy przyjąć,
że we wszystkich takich przypadkach wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub
równoważny”.
9) Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały
zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie.
Wykonawca może użyć innych produktów niż określone w dokumentacji, jednakże wyłącznie pod
warunkiem, że posiadają one tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji), oraz że zapewnią
uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od
założonych w wyżej wymienionych dokumentach po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. W takiej
sytuacji jw. Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią
proponowane przez wykonawcę materiały i urządzenia.
10) Jeśli w opisach występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne
lub systemy referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy należy to
traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku
dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.
11) Zamówienie jest finansowane ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
w Warszawie, budżetu gminy Krzeszowice oraz środków własnych Ochotniczej Straży Pożarnej
w Krzeszowicach.
12) Informacje dodatkowe:
a) Wymaga się, aby Wykonawca zapoznał się z SIWZ i złożył ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
b) Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone
w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.
c) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
d) Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część zamówienia nie może być powierzona
podwykonawcom. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie, w formularzu ofertowym
(załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom,
i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
e) W przypadku, gdy Wykonawca planuje wykonanie części zamówienia przy udziale
podwykonawców termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidzianemu w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy.
f) W przypadku wygrania przetargu i realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców Wykonawca
zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt.
9b i wytycznymi zawartymi w art. 143c ustawy Pzp.
g) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
h) Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady
pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
i) W przypadku stwierdzenia nieścisłości w opisie zamówienia Wykonawca winien zwrócić się
pisemnie do Zamawiającego celem ich wyjaśnienia, w formie i termie określonym w ustawie Pzp.
j) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury wskazanej w art. 24 aa ustawy – Zamawiający
może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać
oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka
możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu
o zamówieniu.
5. Zamówienia częściowe
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług jak
w zamówieniu podstawowym na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych,
o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp.
7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Termin wykonania zamówienia.
1) Maksymalny termin realizacji Przedmiotu Umowy: do 30 września 2020 r.
2) Przez termin zakończenia realizacji zamówienia rozumie się datę podpisania końcowego protokołu
odbioru dostawy.
9. Warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać warunki udziału
w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

1)

10. Podstawy wykluczenia, w tym o których mowa w art. 24 ust. 5
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy:
a) nie wykażą braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Prawo
zamówień publicznych;
b) Zamawiający nie wymaga wykazania podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp (przesłanki fakultatywne).

2) Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego
oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. W/w przepisu nie stosuje
się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
Art. 24 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.
3) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu w celu
potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (spełnianie warunków udziału w postępowaniu): nie dotyczy.
2) Poleganie przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów (podmiotów trzecich): nie dotyczy
3) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu w celu
potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych (brak podstaw wykluczenia):
a). Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w pkt. 10
niniejszej SIWZ - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
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4) Wykonawca, składając ofertę przedłoży następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 1 do SIWZ
2. Wypełniony załącznik nr 1A tj. Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu ratownictwa
technicznego z funkcją gaśniczą
3. Wydruk z portalu mapa.targeo.pl z naniesionymi adresami lokalizacji Zamawiającego i punktu
serwisowego podwozia i wyliczoną trasą, zgodnie z pkt. 19 SIWZ „Kryteria oceny”.
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w pkt. 10
niniejszej SIWZ - sporządzone na formularzu lub według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do
SIWZ:
− W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
− Zamawiający dopuszcza złożenie jednego oświadczenia sporządzonego według załącznika nr 2 do
SIWZ jedynie w przypadku podpisania go przez Pełnomocnika wyznaczonego do reprezentowania
Wykonawców jeżeli z treści oświadczenia bezsprzecznie wynika, że oświadczenie woli dotyczy
wszystkich członków konsorcjum.
− Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu –
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu jw., na formularzu stanowiącym
Załącznik nr 2 do SIWZ.
5. pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 13 SIWZ, w przypadku Wykonawców działających przez
pełnomocnika/*jeśli dotyczy/;
6. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument stwierdzający
ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego/*jeśli dotyczy/;
5) Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej Zamawiającego www.ospkrzeszowice.pl → Aktualności informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr
3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
Uwaga!
1) Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty.
2) W przypadku Wykonawców, którzy nie należą do żadnej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), Zamawiający dopuszcza złożenie
ww. oświadczenia wraz z ofertą. W przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji podmiotowej
Wykonawcy, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego.
6) Zamawiający informuje, że zastosuje art. 26 ust. 3, 3a i 4 ustawy odpowiednio.
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do
porozumiewania się z Wykonawcami
1) Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 2, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 ze zm.),
osobiście, za pośrednictwem posłańca,, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U.
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z 2016 r. poz. 1030 ze zm.).
2) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i
dokumentów, dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
3) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ.
4) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub poczty
elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
terminu.
5) Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane za pomocą poczty
elektronicznej każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Niespełnienie powyższego żądania stworzy domniemanie prawne, że wskazane wiadomości doszły
do adresata w sposób pozwalający mu zapoznać się z treścią oświadczenia woli nadawcy o ile
składający oświadczenie woli za pomocą faksu dysponować będzie wydrukiem potwierdzającym
odebranie przez aparat odbiorcy. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji drogą elektroniczną, gdy Wykonawca nie potwierdzi odbioru wiadomości, dowodem
nadania tej wiadomości będzie wydruk potwierdzenia nadania z programu pocztowego
Zamawiającego.
6) Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres:
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach, ul. Św. Floriana 3, 32-065 Krzeszowice.
7) Zamawiający dopuszcza i preferuje porozumiewanie się drogą elektroniczną przy wykorzystaniu poniższych adresów e-mail.
8) Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres:
ospkrzeszowice@op.pl
9) Przesłanie korespondencji na inny adres niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że
zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
10) Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania,
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści także na stronie internetowej
www.ospkrzeszowice.pl, na której została zamieszczona specyfikacja istotnych warunków
zamówienia.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego
późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5. Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich wykonawców.
6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania.
11) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Jakub Mirek – Skarbnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach, tel. 792-929-592,
email: kbamirek@gmail.com
13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi
spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich
w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę,
w miejscu przeznaczonym na dane Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące Wykonawców
ubiegających się wspólnie o zamówienie.
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c) Wymagane Oświadczenia i dokumenty należy złożyć zgodnie z wytycznymi niniejszej SIWZ.
2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu umowę regulującą zasady współpracy pomiędzy nimi.
14. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy
A. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
B. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)

11)

15. Opis sposobu przygotowania oferty.
Wymagania podstawowe.
Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4
ustawy.
Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej), które mogą być
konieczne do przygotowania oferty.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentów
określających status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania
Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być
podpisane przez wszystkie te osoby.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać bezpośrednio z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez
osoby do tego upoważnione.
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie:
a) oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu
rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym
w tych dokumentach, lub
b) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa
właściwy do poszczególnych czynności.
Wykonawca ma prawo najpóźniej w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Oświadczenia i zaświadczenia stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być zapieczętowane w sposób gwarantujący zachowanie
w poufności ich treści i nie mogą być trwale spięte z jawną ofertą. Wykonawca winien w sposób nie
budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
(w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ). Dokumenty składane w trakcie postępowania,
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz.1503 ze zm.). Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy oraz
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy skutkować będzie ich ujawnieniem przez
Zamawiającego.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane
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(lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być
naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby
sporządzającej parafkę.
II. Forma oferty.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną, należy ją sporządzić na maszynie
do pisania, na komputerze lub nieścieralnym atramentem.
2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
3) Zaleca się wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego.
4) Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że
będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
5) Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną
odrzucone.
6) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.(np.
zszyta lub zbindowana).
7) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę (lub
osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy konieczne są dwie lub więcej osób) podpisującą
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią
załączonego do oferty pełnomocnictwa.
8) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
9) W sytuacji gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
10) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę
(paczkę) należy opisać następująco:
Nazwa i adres Wykonawcy:
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach
Przetarg nieograniczony na zadanie:
„Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach”
Nie otwierać przed dniem: 9 lipca 2020 r. godz. 11.00
16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1) Ofertę należy dostarczyć osobiście do siedziby jednostki po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
pod numerem 792-92-95-92 lub wysłać pocztą na adres: Ochotnicza Straż Pożarna w
Krzeszowicach ul. Św. Floriana 3, 32-065 Krzeszowice.
2) Ofertę należy złożyć do dnia 9 lipca 2020 r. do godziny 10.45.
3) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian,
poprawek itp. przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi
być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty
oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one
dołączone do oferty.
4) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten
sposób będą odczytywane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania
Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.
5) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2
ustawy.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert.
1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - ul. Św. Floriana 3, 32-065 Krzeszowice
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2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lipca 2020 r. o godzinie 11.00.
3) W trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 3 i 4
ustawy.
17. Termin związania ofertą
1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
18. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane będą w polskich złotych „PLN”. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach
obcych.
2) Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu
§ 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku
niektórym podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy,
przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do
1 grosza.
3) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN i jest ostateczną ceną oferty.
4) Wykonawca poda cenę w formularzu ofertowym.
5) Cena oferty jest ceną ryczałtową (niezmienną do zakończenia realizacji zamówienia) i wykonawca
nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można
było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
6) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania
zamówienia, w tym również wszystkie inne koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę ryczałtową
wykonania zamówienia, w tym w szczególności koszty dostawy, transportu i rozładunku oraz
montażu oraz szkolenia (jeśli dotyczy).
7) Cena brutto oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z
realizacją zamówienia w tym m. in. Vat, upusty, rabaty.
8) Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług
z 11.03.2004 r. (Dz. U. 04.54.535. z późniejszymi zmianami). Zmiana stawki podatku VAT następuje
z mocy prawa i tym samym wpływa bezpośrednio na wartość brutto przedmiotu zamówienia, przy
zachowaniu niezmienionej wartości netto.
9) Szczegółowe warunki zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały
w załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy.
10) Zgodnie z zapisami art. 90 ustawy Pzp, w przypadku kiedy oferta zawierać będzie rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie
wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na cenę.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdzi rażąco niską cenę.
11) Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na Formularzu ofertowym
cenę netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę
należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty
podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę
netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
12) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego
w trakcie prowadzenia postępowania.
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2) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie poniższe
kryteria oceny oferty (wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1 %
= 1 pkt)):
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :
Kryterium

Waga kryterium [%]

Cena brutto oferty

60

Odległość punktu serwisowego podwozia od siedziby jednostki

20

Czas reakcji na awarie w okresie gwarancji

20

3) Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria, wg
następujących wzorów:
• Sposób obliczania kryterium „Cena brutto oferty” C
C min
C = –––––––– × 60 punktów
Cx
gdzie:
C = liczba punktów za kryterium „cena brutto oferty”;
C min = najniższa cena wynikająca z ofert, które nie podlegają odrzuceniu;
C x = cena oferty badanej.
•

Sposób obliczania kryterium „Odległość punktu serwisowego podwozia od siedziby jednostki” kryterium punktowane będzie w następujący sposób:
− punkt serwisowy znajduje się w odległosci 51 km i więcej od siedziby jednostki – 0 pkt
− punkt serwisowy znajduje się w odległosci od 26 km do 50 km od siedziby jednostki – 10 pkt
− punkt serwisowy znajduje się w odległosci 25 km i mniej od siedziby jednostki – 20 pkt
*wymagane jest podanie w Formularzu ofertowym zał. nr 1 do SIWZ adresu punktu serwisowego.
Przez kryterium „Odległość punktu serwisowego podwozia od siedziby jednostki” rozumie się

odległość mierzoną drogami publicznymi (za drogę publiczną nie uznaje się dróg wewnętrznych, dróg
polnych itp.; pomiaru nie dokonuje się w linii prostej) od siedziby Zamawiającego tj. ul. św. Floriana
3 w Krzeszowicach do siedziby – adresu punktu serwisowego podwozia. Celem ujednolicenia
pomiarów Zamawiający wymaga wskazania przez wszystkich Wykonawców odległości punktu
serwisowego podwozia od siedziby Zamawiającego przy wykorzystaniu serwisu mapa.targeo.pl.
(opcja trasy najkrótsza, drogi publiczne dla pojazdów o masie całkowitej 3,5 t i więcej). Powyższe
dane Zamawiający będzie weryfikował także przy użyciu portalu mapa.targeo.pl. Wymaga się
załączenia do oferty wydruku z ww. portalu z naniesionymi adresami jak wyżej obu lokalizacji i
wyliczoną trasą.
•

Sposób obliczania kryterium „Czas reakcji na awarie w okresie gwarancji” – kryterium punktowane
będzie w następujący sposób:
− Czas reakcji na awarie w okresie gwarancji – powyżej 48 godzin od zgłoszenia – 0 pkt
− Czas reakcji na awarie w okresie gwarancji – do 48 godzin od zgłoszenia – 10 pkt
− Czas reakcji na awarie w okresie gwarancji – do 24 godzin od zgłoszenia – 20 pkt
4) Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu. Maksymalna łączna liczba punktów, jaka może uzyskać oferta
wynosi 100 pkt. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów łącznie w powyższych kryteriach
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
20. Tryb oceny ofert.
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie między Zamawiającym, a
Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej
treści z zastrzeżeniem zapisów punktu 4).
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2) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, do
ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3) Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
4) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające
na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5) Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy
dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie w odniesieniu do wymagań
SIWZ, z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy;
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
7) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy.
8) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
9) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
10) Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy.
11) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a
ustawy Pzp.

1)
2)
4)

5)

21. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
podpisania umowy.
Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy,
zgodnie z załączonym wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie przewidzianym
w ustawie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu umowę regulującą zasady współpracy pomiędzy nimi.
W przypadku wygrania przetargu i realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami
art. 2 pkt. 9b ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

22. Środki ochrony prawnej
1. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom przysługuje odwołanie na zasadach określonych w
Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (02-676 Warszawa ul. Postępu 17a)
w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołujący zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu kopii odwołania przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
24. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
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
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(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 Krzeszowicach
ul. Św. Floriana 3, 32-065 Krzeszowice
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup nowego lekkiego
samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Krzeszowicach, numer sprawy 1/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa
Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 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, stosownie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
/Wyjaśnienie:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
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
/

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego./

▪

− 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.
25. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.
Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego;
Załącznik nr 1A – Opis przedmiotu zamówienia – Opis techniczny
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
Załącznik nr 3 – wzór informacji Wykonawcy, dotyczącej przynależności do grupy kapitałowej;
Załącznik nr 4 – wzór umowy.

Specyfikację zatwierdzono:
Krzeszowice, 30 września 2020 roku
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty
OFERTA – FORMULARZ OFERTOWY dla przetargu nieograniczonego na dostawę:
„Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/2020
1. ZAMAWIAJĄCY
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach, ul. Św. Floriana 3, 32-065 Krzeszowice.
2. WYKONAWCA
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
L.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej
modyfikacji (jeśli miały miejsce),
3) Oferuję wykonanie zamówienia:
• Cena brutto (ryczałt): ...................... zł (słownie........................... złotych), w tym podatek Vat … %
• oświadczam, że Odległość punktu serwisowego podwozia od siedziby jednostki, z
zastrzeżeniem pkt. 19 SIWZ, wynosi zgodnie z poniższym/*zaznaczyć odpowiednio/:



51 km i więcej od siedziby jednostki – 0 pkt



od 26 km do 50 km od siedziby jednostki – 10 pkt



25 km i mniej od siedziby jednostki – 20 pkt

Adres punktu serwisowego: ………………………………………………………………………….

Wydruk z portalu mapa.targeo.pl z naniesionymi adresami lokalizacji Zamawiającego i punktu
serwisowego podwozia i wyliczoną trasą, stanowi załącznik do niniejszego formularza ofertowego.
• oświadczam, że Czas reakcji na awarie w okresie gwarancji, z zastrzeżeniem pkt. 19 SIWZ,
wynosi zgodnie z poniższym/*zaznaczyć odpowiednio/:
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 powyżej 48 godzin od zgłoszenia – 0 pkt
 do 48 godzin od zgłoszenia – 10 pkt
 do 24 godzin od zgłoszenia – 20 pkt
5. udzielam rękojmi za wady fizyczne i prawne, która wygasa wraz z upływem gwarancji.
6. oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia: do dnia 30 września 2020 r.
7. Oświadczam, że:
1) zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), modyfikacji oraz
odpowiedzi na zapytania (jeśli miały miejsce) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem
wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz do należytego wykonania
przedmiotu zamówienia,
2) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert
wraz z tym dniem,
3) zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty
zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,
4) nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu
przetargowym.
8. Na podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy oświadczam(y), że wskazane poniżej informacje zawarte
w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym
uczestnikom postępowania:*
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji:
Liczba stron
1.
2.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy wyjaśniam, że podstawą dokonanego zastrzeżenia jest (podać
uzasadnienie) :
………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
*jeśli Wykonawca nie zastrzega dokumentów wpisuje „nie dotyczy”
9. W związku z art.36 b ust. 1 Ustawy oświadczam, że następujące części zamówienia powierzę
(ymy) do wykonania podwykonawcom:*
Lp.
Rodzaj usług
Nazwa Podwykonawcy**
1.
2.
*jeśli Wykonawca nie powierza części zamówienia podwykonawcy wpisuje „nie dotyczy”
**jeśli jest znany
10. Oświadczam, że w dniu podpisania umowy przedstawię dokument (kopię potwierdzoną za
zgodność z oryginałem): aktualną autoryzację producenta pojazdu, wykorzystanego do zabudowy,
upoważniającą firmę zabudowującą do wykonywania zabudów bez utraty gwarancji na pojazd
bazowy. Autoryzacja ta gwarantuje możliwość obsługi i napraw gwarancyjnych całego pojazdu
w autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdu bazowego.
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11. Oświadczam, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jestem:

 Mikro przedsiębiorcą
 Małym przedsiębiorcą
 Średnim przedsiębiorcą.

12. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1A tj. Opis przedmiotu zamówienia – Opis techniczny
stanowi załącznik do niniejszej oferty.

Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
(pieczęć)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do
podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) (wraz z
pieczęcią imienną)

Miejscowość
i data

1)
2)
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/2020
ZAMAWIAJĄCY:
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach, ul. Św. Floriana 3, 32-065 Krzeszowice.
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
L.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZENIE
O braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art.25 a ust.1
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Ubiegając się o udzielenie zamówienia pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa
technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach”,
oświadczam, że :
1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Prawo zamówień
publicznych). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust.
8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..………………….............
.………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a
ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
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……………………………………………………………………..….……………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
(pieczęć)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do
podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) (wraz z
pieczęcią imienną)

Miejscowość
i data

1)
2)
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Załącznik nr 3 - wzór informacji Wykonawcy, dotyczącej przynależności do grupy kapitałowej.
Informacja Wykonawcy, dotycząca przynależności do grupy kapitałowej
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/2020
ZAMAWIAJĄCY:
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach, ul. Św. Floriana 3, 32-065 Krzeszowice.
WYKONAWCA:
L.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
1)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

2)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Zakup nowego
lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Krzeszowicach”

nie należę do żadnej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.);
nie należę do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych, wraz z żadnym innym Wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postepowaniu;
należę do tej samej grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wraz z następującym Wykonawcą, który również złożył ofertę w
przedmiotowym postępowaniu: ........................................................... {należy wymienić wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, a którzy pozostają w tej samej
grupie kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, do której należy Wykonawca składający oświadczenie}.
* - nieodpowiednie skreślić
UWAGA:
1. Niniejszego oświadczenia Wykonawca nie dołącza do oferty przetargowej.
2. Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.gminakrzeszowice.pl
→Bip→Zamówienia publiczne i ogłoszenia w zakładce „PRZETARGI” informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
(pieczęć)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do
podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) (wraz z
pieczęcią imienną)

Miejscowość
i data

1)
2)
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