
 
 

St
ro

na
1 

 

 
Nr zamówienia: ZP.1.2020 

 
 
 

Przetarg nieograniczony 
 

Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla jednostki OSP w Byczynie 

 
 
 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE  
PRZETARGU NIEOGRANICZNEGO 

 
 

o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 
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Adres poczty elektronicznej 
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Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie 
Ul. Częstochowska 1, 46-220 Byczyna 
www.osp.byczyna.info  
0 77 413 40 86 
ospbyczyna@poczta.onet.pl 
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1. TRYB UDZELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. 
zm.) wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: 
a) „ustawa" „pzp” „uPzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r., 
poz. 1843)  
b) „SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
c) „zamówienie" - zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ, 
d) „postępowanie" - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ, 
e) „zamawiający” – Gmina Byczyna 

 

 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
2.1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla jednostki OSP w Byczynie, rok produkcji minimum 2019. 
2. Zamówienie będzie realizowane w części przy udziale środków finansowych dotacji celowej pochodzących 

ze źródeł zewnętrznych. 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji, dotyczący 

parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego. 
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, jednakże podane przez 

Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami 
minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust. 5b Pzp Wykonawca, 
który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez 
Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że rozwiązania są równoważne lub charakteryzują się 
lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. Oferta, w której sprzęt 
nie spełnia określonych warunków zostanie odrzucona. 

5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz musi stanowić 
własność Wykonawcy. 

6. Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera wzór umowy, 
stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

2.2. Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:  
34114000-9 
34144210-3  

pojazdy specjalne 
wozy strażackie  

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury z art. 24aa ustawy. 
 
 

7. INFORMACJA O DOFINANSOWANIU PROJEKTU  ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 
 

Nie dotyczy. 
  

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

 
 

Do 30 dni od daty podpisania umowy 
 
 

5. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM 
MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
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6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

6.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 uPzp. 
6.2.  Spełniają warunki dotyczące: 

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  

- zdolności technicznej lub zawodowej. 
 

6.2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:   
 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

 

6.2.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:    

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany 
jest wykazać w sposób szczególny.  

 

6.2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa: 
 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - 
wykonał co najmniej 2 dostawy samochodu strażackiego o wartości brutto min. 600 000,00 zł – każda 
z dostaw. 
  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek w zakresie 
zdolności technicznej lub zawodowej dot. wykonanych dostaw, co najmniej jeden z wykonawców lub jeden 
podmiot udostępniający Wykonawcy swoje zasoby oraz który zrealizuje te dostawy, musi spełniać 
samodzielnie.  
 

Zamawiający informuje, że w przypadku wykazania zamówień w walucie innej niż PLN, przeliczenie wartości 
na walutę polską nastąpi na podstawie Tabeli A kursów średnich NBP z dnia opublikowania ogłoszenia 
przedmiotowego przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

6.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

6.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w pkt 6.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

6.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja" o której mowa w pkt 6.4 SIWZ wystąpi 
wyłącznie w przypadku kiedy: 

6.5.1. wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. 

6.5.2. zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy 

6.5.3. Zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty 
musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
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6.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
notariusza) należy dołączyć do oferty. 

6.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt. 
6.2. musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie. 
 

 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 
 

7.1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 
7.1.1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w  pkt 6.2 
7.1.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 
7.1.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj. 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U z 2020r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe                   
(Dz. U z 2019r. poz. 498 ze. zm.); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: 

a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

-- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, 
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika 
lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 
wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

6) 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 wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z 
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z 
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

7.2.   Wykluczenie wykonawcy następuje: 
1) w przypadkach, o których mowa w art.24.ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie 
upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 
a) w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana 

za przestępstwo wymienione w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d, 
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b) w art. 24. ust. 1 pkt 15, 
c) w  art. 24.ust. 5 pkt 5-7 
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 
wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia 
stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24.ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24.ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie 
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art.24. ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne. 

7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24. ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego 
nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 
okres obowiązywania tego zakazu. 

7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8. 

7.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający 
zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o 
udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia 
konkurencji. 

 

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ lub DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU ORAZ  BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 

8.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 6 oraz 
wykazania braku podstaw do wykluczenia, określonych w Rozdziale 7, wykonawcy muszą złożyć wraz 
 z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

8.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 i 3 do SIWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te 
wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ. 

8.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa  
w pkt 8.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,  
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

8.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa  
w pkt 8.1.1. 

8.1.4. Zobowiązanie innego podmiotu - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji innego podmiotu. 

8.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 
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8.3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego.  
 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących 
oświadczeń lub dokumentów: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy /Załącznik Wykonawcy/; 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej, jeżeli Zamawiający 
posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U.  z 2020 
r. poz. 346). W takiej sytuacji Wykonawca winien wskazać w ofercie dane umożliwiające zlokalizowanie 
stosownych dokumentów. Zamawiający samodzielnie pobierze z tej bazy danych wskazany przez 
Wykonawcę dokument. 

b) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem  dowodów 
określających czy dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr  5 do SIWZ) 

c) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w  niniejszej SIWZ:  
Opis - Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
z układem napędowym 4x4 – załącznik nr 6 do SIWZ. Opis Wypełniony zgodnie z oferowanym przez 
Wykonawcę samochodem. 

d) dokumentów dotyczących innego podmiotu, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu. 

 

Dokumenty innego podmiotu, dokumenty podwykonawców 
 

Na podstawie § 9 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia   
 

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oraz odnośnie 
podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na 
którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach dokumentów wskazanych w punkcie 8.3. a). 
  
8.4. Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt 8.3 a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4 zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy 
określone w pkt 8.4 stosuje się. 

8.5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 8.1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają 
błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
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mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.6. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy lub kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

8.8. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na 
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane 
są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. Zobowiązanie innego podmiotu należy złożyć w formie oryginału. 

8.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 

8.10. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  
w Rozdziale 8 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 
wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu 
pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich 
tłumaczenia na język polski 

8.11. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub 
oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że 
oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej 
(uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca 
polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego wykonawca 
polega na podstawie pełnomocnictwa. 

8.12. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający 
zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby 
podpisującej. 

 
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 
 
 

 

9. INFORMACJĘ O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ       
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW       

            

, 

Zamawiający będzie porozumiewał się: 
a. Faksem na nr : 077/ 413 40 86.  
b. Drogą elektroniczną na adres: ospbyczyna@poczta.onet.pl   
c. Wykonawca poza faksem i drogą elektroniczną może  kontaktować się z  Zamawiającym pisemnie, na 

adres: Urząd Miejskie w Byczynie ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna. 
 

9.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 
przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 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, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 8 
niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 
ustawy PZP), które mogą być złożone wyłącznie w oryginale na piśmie z zastrzeżeniem określonym w pkt 
8.7. i 8.8. 

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

9.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w SIWZ. 

9.4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, aby osiągnęły zamierzony skutek prawny, 
należy złożyć w formie zastrzeżonej dla danego rodzaju czynności. 

9.5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma od poniedziałku do piątku w godzinach w  godz. od  8:00 do 15:00.  
9.6. 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. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie 
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji.  

9.7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 
ujawniania źródła zapytania i zamieści na stronie internetowej: www.osp.byczyna.info  

9.8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może 
zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej. 

9.9. W przypadku, gdy modyfikacja treści SIWZ powodować będzie konieczność wprowadzenia zmian oferty, 
zamawiający przedłuży termin składania ofert.  

                                                                                                                                                                                                                                               
 
 10.      WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI  
 

 

Osoba upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami: Pan Karol Grzyb – Zastępca Naczelnika. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - 
zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany 
w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się 
z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 
 
 

11.       WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
 

12.        TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

12.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 
12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 

13.       OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

13. Opis sposobu przygotowania oferty. 
13.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 

Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 
Wykonawcę. 

13.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
13.3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

13.4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

13.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
13.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
13.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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13.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej 
samoistną dekompletację). 

13.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę. 

13.10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010), jeśli Wykonawca w 
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13.11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, 
lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego 
wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie 
oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

13.12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie  
z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

13.13. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione 
przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia 
łącznie 3 warunki: 
 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 

informacja mająca wartość gospodarczą, 
 nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

13.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za 
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż 
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13.15. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni 
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

13.16. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP 
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści 
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 
przewidzianym w rozdziale 9 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków 
udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert. 
 

 

13.17  Zawartość oferty. 
Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

a)  Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 
b)  Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika   

 bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub przepisów prawa – załącznik    
 Wykonawcy, 

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – 
załącznik Wykonawcy,  

d) Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1.1. SIWZ wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do niniejszej 
SIWZ, 

e) Zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji innego podmiotu. 
Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty 
musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,̨ przy wykonywaniu zamówienia;  
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
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 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą.  
 

 
 

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

Termin składania ofert: 5 czerwca 2020 r. godz. 09:00 
Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Byczynie 

Ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna 
Sekretariat Urzędu 

Forma składania ofert: Osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską  
Otwarcie ofert: Urząd Miejski w Byczynie 

Ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna 
Sala nr 9 /parter/ 

Termin otwarcia ofert: 5 czerwca 2020 r. godz. 09:15 – otwarcie jawne 
 

Termin składania ofert to terminem wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 
 

14.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 19 (Sekretariat Urzędu). 
Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w zamkniętej 
kopercie oznakowanej w następujący sposób: 

………………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
 
 

Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla jednostki OSP w Byczynie 

 
Nie otwierać przed 05.06.2020 r. przed godziną 09.15 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
 

 

14.2. Zmiana złożonej oferty.  
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana 
oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną 
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 
W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem 
„zmiana nr....”. 
 

14.3. Wycofanie złożonej oferty.  
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na 
kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 
wycofywanych nie będą otwierane. 
 

14.4. Otwarcie ofert jest jawne. 

14.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej 
www.osp.byczyna.info informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
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15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację 
przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację 
całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do 
dwóch miejsc po przecinku). 

3. Wykonawca powinien dokonać wyceny wszystkich elementów związanych z przedmiotem zamówienia 
opisanym w niniejszej specyfikacji i załącznikach do specyfikacji.  

4. Cena ofert musi być podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Cena musi zawierać stosowny podatek VAT (podatek od towarów i usług VAT naliczany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami), 
6. Cena ofert musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia. 
7. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia.  

8. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się 
z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę 
zamówienia.  

9. Wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania 
zamówienia. 

 
 

16.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA  
       MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM  A WYKONAWCĄ 
 

         PLN 
 

 

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 
         WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

17.1.Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów 
oceny ofert: 
 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium 

1 Cena oferty brutto 60% 

2 Okres udzielonej gwarancji bez limitu kilometrów 40% 
 

17.2.Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny 
ofert w oparciu o następujący algorytm: 

O = C + G, gdzie: 
O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert 
C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena oferty brutto 
G = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium okres udzielonej gwarancji bez limitu kilometrów  
 

 Kryterium I - cena oferty brutto 
 

Zamawiający dokona oceny cen ofertowych brutto wskazanych przez Wykonawców w formularzu ofertowym. 
Wykonawcy zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 60 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na 
podstawie poniższego wzoru:  
 

              C.min. 
C = ------------------ x 100 x 60% 
               C bad 
 
C min.  – cena brutto oferty najtańszej 
C bad.  – cena brutto oferty badanej 
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Kryterium II - okres udzielonej gwarancji bez limitu kilometrów    

 
Punkty za kryterium okres udzielonej gwarancji bez limitu kilometrów zostaną przyznane Wykonawcy na 
podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji bez limitu kilometrów zawartego w 
formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium gwarancja stosując poniższe 
zasady: 
 
Gwarancja minimum 24 miesięcy – 0 pkt  
Gwarancja od 25 do 28 miesięcy – 10 pkt 
Gwarancja od 29 do 32 miesięcy – 20 pkt 
Gwarancja od 33 do 35 miesięcy – 30 pkt 
Gwarancja 36 miesiące i więcej – 40 pkt   
 
G – liczba punktów przyznana ofercie badanej w kryterium – długość udzielonej gwarancji bez limitu 
kilometrów. 
Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji (w miesiącach), ponad minimum 
wymagane tj. ponad 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 36 miesięcy. 
Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy nie otrzyma więcej niż 
40 punktów. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż wymagane minimum, czyli 24 
miesięcy, zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w formularzu oferty żadnego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że 
Wykonawca proponuje minimalny okres gwarancji, czyli 24 miesięcy i nie przyzna punktów. 
 
Równocześnie okres rękojmi za wady zostanie zrównany z okresem gwarancji oferowany przez Wykonawcę. 
 
 

18. INFORMACJĘ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
        OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

18.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty. 

18.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji 
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

18.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik do SIWZ. 
18.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
18.5.  W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą będzie  

uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, 
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 
 

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I 
ZABEZPIECZENIA  ROSZCZEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY 
 

Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia. 
 

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM 
UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 
 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy.   
Wzór umowy zawiera postanowienia odnośnie możliwości wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy 
oraz określa warunki takiej zmiany (art.144 uPzp). 
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21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU      
        POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

21.1.Każdemu 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 przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty 
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

21.2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 
 
 

22. UMOWA O PODWYKONAWSTWO 
 
 

Stosowne zapisy zawarto w załączniku do SIWZ – wzór umowy. 
 

23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
2. Załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiące jej integralną część są: 
 
Integralną częścią SIWZ są załączniki: 

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 2 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik Nr 4 Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej 

Załącznik Nr 5 Wykaz dostaw 

Załącznik Nr 6 Opis - Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 

Załącznik Nr 7 Wzór umowy 

Załącznik nr 8 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w każdym miejscu, gdzie SIWZ oraz załączniki zawierają odniesienia do konkretnej 
marki, źródła, szczególnego procesu, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji, które mogłyby prowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania pewnych przedsiębiorstw albo produktów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem 
innych materiałów niż określone w dokumentacji projektowanej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej 
certyfikatem. Użyte materiały winne być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do 
dokumentacji projektowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienie, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez 
Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące 
parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz 
pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. W sprawach nieuregulowanych w podanych dokumentach należy  stosować 
się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz Norm Europejskich, o ile takie 
obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.   
 
4.Art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019,poz.1843,  z późn. zm.): „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.”; 
art. 93 ust. 1c: „W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z 
najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.” 
5.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes OSP w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Częstochowska 1, tel. 77 4134076. 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego, 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 2019 r. poz. 1843) 
„ustawa Pzp”;   
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 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

 posiada 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 *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

 

Przewodniczący komisji przetargowej: ……………………………………….. 

Sekretarz komisji przetargowej:………………………………………………… 

Członek komisji przetargowej: …………………………………………………. 

Członek komisji przetargowej: …………………………………………………. 

Członek komisji przetargowej: …………………………………………………. 

______________________ 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 


