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Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczego z modułem gaśniczym
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dla jednostki OSP Jerzmanowice

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Ochotnicza Straż Pożarna w Jerzmanowicach
ul. Rajska 3, 32-048 Jerzmanowice
powiat krakowski, województwo małopolskie
NIP: 9442006228, REGON: 350935372, KRS 0000186940
e-mail. biuro@ospjerzmanowice.pl, www.ospjerzmanowice.pl
reprezentowana przez:
Prezes OSP – Tadeusz Karcz, Skarbnik – Robert Szlachta
zwanego dalej „Zamawiającym”

I.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczego z modułem
gaśniczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dla jednostki OSP Jerzmanowice,
wyposażonego w podwozie z kabiną zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku Nr 3
do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i minimalne wymagania techniczne
dotyczące przedmiotu zamówienia.
2. W celu spełnienia opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
wraz z formularzem oferty wypełniony załącznik Nr 3 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia i minimalne wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia.

II.

Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III.

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

V.

Termin wykonania zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w okresie: od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do
dnia 31 lipca 2020 roku.

VI.
1.

Warunki dotyczące powierzenia części robót podwykonawcom
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

W przypadku powierzenia wykonania części robót Podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,
a także podania nazw firm tych podmiotów, którym Zamawiający powierzy wykonanie części
robót.
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi zaangażowanych w usługę. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację usług.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 Pzp, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym
mowa w Rozdz. VIII ust. 1 SIWZ lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podwykonawcy.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

VII.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wnioskodawcy, którzy:
A. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia,
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2019
r., poz. 1950 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1468 z późn. zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
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d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2,
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, 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,
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów,
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 358)
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne,
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 369
z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
13) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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B. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
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 (t.j. Dz.U. z
2019 r., poz. 498 z późn. zm.) – art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu odbywać się będzie dwuetapowo:
a) Etap I – Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy, odbędzie się na
podstawie informacji zawartych w załączniku nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu,
b) ETAP II – Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym
etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona.

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1.

2.
3.
4.

5.

6.

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz
nie podlega wykluczenia z postępowania do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień
składania ofert oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania – Oświadczenie
stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia
o których mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić Podwykonawcom, na zdolnościach których
polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych
podwykonawców.
W oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji.
Wypełnienie pozostałych, niewymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę
oferty.
W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Wykonawca zobowiązany jest przekazać 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 – załącznik Nr 4 do niniejszej specyfikacji.
Zamawiający 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:
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1) odpis 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 Prawo
zamówień publicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt. 1, 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.
Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
2) jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu,
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów,
3) jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa Rozdz. VIII ust. 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w Rozdz. VII, 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 mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania,
4) jeżeli Wykonawca nie złożył 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,
5) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. Rozdz. VII SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub 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 z późn. zm.)
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6) oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców składane są w oryginale,
7) dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 7 składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem,
8) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą,
9) Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
10) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

IX.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane będą przez Zamawiającego i Wykonawców w formie pisemnej, drogą
elektroniczną (skany pism).
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane drogą pisemną lub
elektroniczną uważa się za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem wyznaczonego terminu.
Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Ochotnicza Straż Pożarna
w Jerzmanowicach, ul. Rajska 3, 32-048 Jerzmanowice po uprzednim kontakcie z wyznaczoną
przez Zamawiającego osobą do kontaktu. Forma pisemna jest zastrzeżona dla oferty wraz z
załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, pełnomocnictw – jak również w przypadku ich
złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Prawo zamówień
publicznych. UWAGA! Miejsce składania ofert różni się od wskazanego adresu
korespondencyjnego.
Korespondencję drogą elektroniczną należy przesyłać na adres: biuro@ospjerzmanowice.pl
Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej,
podany przez Wykonawcę, zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do
potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób
określony w ust. 4 oświadczy, iż ww. informacji nie otrzymał.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – 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.
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7.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 6, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 6.
9. Pytania należy kierować na adres:
Ochotnicza Straż Pożarna w Jerzmanowicach, ul. Rajska 3, 32-048 Jerzmanowice
tel. +48 698 356 339
e-mail: biuro@opsjerzmanowice.pl
10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej
www.ospjerzmanowice.pl
11. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej
www.ospjerzmanowice.pl
12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) opis przedmiotu zamówienia:
a) Paweł Polak, tel. +48 698 356 339, e-mail. biuro@ospjerzmanowice.pl
b) Henryk Tarcholik, tel. +48 509 277 471, e-mail. biuro@ospjerzmanowice.pl
2) sprawy formalne:
a) Izabela Jędrzejek, tel. +48 668 577 013, e-mail. biuro@ospjerzmanowice.pl

X.

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wadium.

XI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opis sposobu przygotowania ofert
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie
z treścią tych formularzy.
Do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi
postanowieniami Rozdziału VIII Specyfikacji.
Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
Forma oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą.
1) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą były
kolejno ponumerowane, a w treści oferty umieszczona była informacja, z ilu kolejno
ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami,
2) strony oferty winny być ze sobą połączone, w sposób zapobiegający dekompletacji oferty,
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 10,
3) zaleca się podpisanie lub parafowanie przez Wykonawcę wszystkich zawierających
jakąkolwiek treść stron oferty,
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4) każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, uzupełnienie,
poprawienie, dopisanie, przesłonięcie korektorem, etc., musi być parafowane lub podpisane
przez Wykonawcę,
5) wymagania określone w pkt 1-3 nie stanowią o treści oferty, dlatego ich niespełnienie nie
będzie skutkować odrzuceniem oferty.
9. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami stanowiącymi oświadczenia Wykonawcy winna być
podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
10. W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,
Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w
ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa winny być umieszczone odrębnie od
pozostałych informacji zawartych w ofercie. W przypadku gdy informacje objęte tajemnicą nie
będą wyraźnie i jednoznacznie wydzielone, cała oferta podlegać będzie udostępnianiu.
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, musi wykazać, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w przeciwnym razie informacje te podlegać będą
udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie.
11. Opakowanie i oznaczenie oferty.
1) ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Kopertę
(opakowanie) należy zaadresować:

i oznaczyć:

Ochotnicza Straż Pożarna w Jerzmanowicach,
ul. Rajska 3, 32-048 Jerzmanowice

Przetarg nieograniczony OSPJERZ/1/2020/ZP
Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczego z modułem gaśniczym
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
dla jednostki OSP Jerzmanowice

oraz: nie otwierać przed 30.06.2020 r, godz. 17:00.
12. Zaleca się, aby koperta (opakowanie) opatrzona była danymi Wykonawcy, aby można było
odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieodpowiednie opakowanie i oznaczenie oferty,
uniemożliwiające jej identyfikację.
14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną
przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a
koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
15. Zawartość oferty:
1) formularz „OFERTA” – Załącznik Nr 1, zgodnie z wzorem załączonym do SIWZ.
2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów dołączonych do oferty złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie.
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XII.
1.
2.
3.
4.
5.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka
cywilna).
W przypadku, o którym mowa w ust.1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do
poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów.
Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie
określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.

XIII.
1.

2.
3.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w:
1) miejsce: Henryk Tarcholik, ul. Szkolna 34, 32-048 Jerzmanowice
w godzinach tj. 8:00-15:00 (w ostatnim dniu składania ofert tj. 30 czerwca 2020 roku do
godz. 16:00) po uprzednim kontakcie telefonicznym: Henryk Tarcholik tel. 509 277 471
2) termin: do 30 czerwca 2020 roku, do godz. 16:00
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wskazanym w ust. 1, zostaną zwrócone
Wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – ul. Rajska 3, 32-048 Jerzmanowice, parter
w dniu 30 czerwca 2020 roku o godz. 17:00.

XIV. Termin związania z ofertą
1. Termin związania oferentów złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od ostatecznego terminu
składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, nie powoduje utraty
wadium.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
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XV.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, wysokość podatku VAT oraz cenę netto na formularzu
ofertowym, 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).
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje zastosowanie przez Wykonawcę
stawki VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.

XVI. Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą wyłącznie
w walucie polskiej.

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w
treści oferty, w tym m.in. polegające na:
a) błędnym obliczeniu kwoty prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku VAT,
b) błędnym sumowaniu w ofercie wartości netto i kwoty podatku VAT,
4. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
Lp.
1
2

Kryteria
Najniższa cena
Długość okresu gwarancji

Waga
60%
20%

3

Czas realizacji zamówienia

20%

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach.
Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów.
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1) najniższa cena:
Zasady oceny ofert dla kryterium „ceny” (C):
C = (Cn ÷ Cob) x 60 pkt

gdzie:
C – oznacza wartość punktową ocenianej oferty w kryterium cena,
Cn – oznacza najniższą cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzucenia,
Cob – oznacza cenę brutto oferty badanej.
2) długość okresu gwarancji:
Okres gwarancji 24 miesiące 36 miesięcy i więcej
Punkty

0

20

3) czas realizacji zamówienia:
Czas realizacji zamówienia
Punkty

do 2 tygodni
od dnia podpisania umowy
20

powyżej 2 tygodni
od dnia podpisania umowy
0

5. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje inny okres gwarancji niż wskazane w tabeli w ust. 4 pkt
2 zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Bieg terminu gwarancji liczony jest od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu
umowy.
6. Łączna liczba punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:
Suma punktów badanej oferty = punkty za cenę badanej oferty + punkty za okres gwarancji
7. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch
miejsc po przecinku.
8. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta której przyznana zostanie największa ilość punktów
łącznie w kryteriach o których mowa w ust. 4 według wzoru o którym mowa w ust. 6.
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, niniejszej specyfikacji oraz
zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. otrzyma
najwyższą ilość punktów.
10. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z niższą ceną.
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XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie
to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e -mail) albo 10 dni – jeżeli
zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego
terminu, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej
współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się będzie od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIX. Zaliczki
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XX.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
Warunki, na jakich Zamawiający zamierza zawrzeć umowę, przedstawia załącznik Nr 5 – Projekt
umowy.

XXII. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzenie aukcji
elektronicznej.

XXIII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu jeśli Zamawiający
przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXIV. Maksymalna liczba Wykonawców z którymi Zamawiający zawrze umowę
ramową, jeśli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy, czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
4. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców sposób przewidziany w
ustawie dla tej czynności.
5. Na czynności, o których mowa w pkt 4, nie przysługuje odwołanie.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17a,
w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę Jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7, wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
odwołanie wnosi się w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – ogłoszenia o udzielenie
zamówienia z uzasadnieniem,
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a
jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zamieszcza się ją również na stronie internetowej, na której jest
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając
wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
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elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycje, jeżeli zgłaszający
opozycje uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Na
postanowienie Izby o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji, nie przysługuje skarga.
13. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się w
formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
14. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w
odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron
oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie
wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie
przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza
lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem
zawartym w odwołaniu.
15. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnieniu w całości zarzutów przedstawionych
w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje,
powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, zgodnie z
żądaniem zawartym w odwołaniu.
16. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po Stronie
zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w
odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.

XXVI. Pozostałe postanowienia
1.
2.
3.
4.
5.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający będzie stosował procedurę „odwróconą” o której mowa w art. 24aa.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4.
Zamawiający nie wymaga możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
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),
zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w
Jerzmanowicach, ul. Rajska 3, 32-048 Jerzmanowice, biuro@ospjerzmanowice.pl
2) administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych,
3) 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 lekkiego
samochodu rozpoznawczego z modułem gaśniczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5
tony dla jednostki OSP Jerzmanowice” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
4) 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),
zwana dalej „ustawa Pzp",
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wynikający z przepisów prawa
w szczególności ustawy Pzp, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych
6) 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,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) 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,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) 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.

XXVII. Załączniki
1. Formularz oferty – załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczenia z postępowania – załącznik Nr 2 do
SIWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i minimalne wymagania techniczne dotyczące
przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 3 do SIWZ.
4. Oświadczenie – grupa kapitałowa – załącznik Nr 4 do SWIZ.
5. Projekt umowy – załącznik Nr 5 do SIWZ.
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