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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Gmina Strzeleczki Rynek 4 , 47 – 364 Strzeleczki, tel./fax.77 407 66 60, fax 77 407 66 61, 
www.bip.strzeleczki.pl oraz e- mail zp@strzeleczki.pl , 
reprezentowana przez Pana Marka Pietruszkę - Wojta Gminy Strzeleczki na podstawie 
pełnomocnictwa z dnia 06.07.2017 r. udzielonego przez Panią Wioletę Janiczek – Prezesa 
Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeleczkach z siedzibą ul. Dworcowa 3A, 47-364 
Strzeleczki, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 
pod numerem 0000024780. 
Niniejsze postępowanie realizowane jest w imieniu i na rzecz jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Strzeleczkach, która stanie się pełnoprawnym właścicielem zakupionego 
samochodu. 
 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015r. poz.2164 ze 

zm.). 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu pożarniczego o napędzie 
uterenowionym dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeleczkach. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do SIWZ. 

UWAGA: 

1. Zamawiający informuje, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia: typy  

i symbole materiałów lub urządzeń oraz ewentualne nazwy ich producentów zostały 

określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno-użytkowych 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów 

technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż określone przez Zamawiającego.  

W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie 

równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Nie wykazanie 

materiałów lub urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja 

dostarczenia materiałów i urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. 

(Należy załączyć dokument/dokumenty potwierdzające, że oferta równoważna 

spełnia żądane parametry). 

2. Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry są parametrami minimalnymi 

sprzętu. 

3. Jeśli do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wymagane są materiały 

eksploatacyjne, cena podawana w ofercie powinna uwzględniać wymagane materiały 

eksploatacyjne. Zamawiający wymaga, żeby oferowane materiały eksploatacyjne były 

fabrycznie nowe, oryginalne i zalecane przez producenta sprzętu. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu 

zamówienia. 

5. Wyposażenie określone w przedmiocie zamówienia musi spełniać określone innymi 

przepisami wymogi jakościowe i bezpieczeństwa. 

http://www.bip.strzeleczki.pl/
mailto:zp@strzeleczki.pl
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6. Wszystkie składniki wyposażenia muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać 

wymagania, wynikające z odrębnych przepisów w zakresie ich stosowania (jeżeli 

dotyczy).  

7. Dostarczony sprzęt winien być nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń. 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 

Kod CPV 34 14 42 10-3 – wozy strażackie 

 

IV. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin rozpoczęcia zadania  - od dnia podpisania umowy 

2. Termin zakończenia zadania – 30.11.2017r. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki udziału w postępowaniu: 

 

1. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy wykazują że: 
 

Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, określoną przez 
Zamawiającego. 

2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wykazują: 
 

Doświadczenie polegające na wykonaniu nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wraz 
z podaniem ich rodzaju wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy te zostały wykonane - sporządzonego na podstawie załącznika nr 6 do SIWZ  
z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie  
i prawidłowo ukończone 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 - inne dokumenty. 

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość dostawy zostanie 
podana w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty 
publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu NBP nie publikuje średniego kursu 
danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany 
pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.  

 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą oni 
wykazać, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone powyżej. 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 
UST. 5 USTAWY PZP. 
 

Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który: 
1) Nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia; 
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2) 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. 
poz. 978, z późn. zm.) 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 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

3) 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 Pzp, 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 (art. 24 ust.5 pkt 8); 

4) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

muszą oni wykazać, że żaden z nich z osobna nie podlega wykluczeniu  
z postępowania. 

6) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 
oraz pkt 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp może na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 
Pzp 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. 
Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do 
Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz 
wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku okres obowiązywania 
tego zakazu. 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględni wagę  
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy oraz uzna za wystarczające 
przedstawione przez niego dowody. W przypadku nieuwzględnienia 
przedstawionych dowodów Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na 
każdym etapie postępowania. 

 
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW  
DO WYKLUCZENIA 

1. Dla wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego 
postępowania do oferty należy dołączyć aktualne, najpóźniej na dzień składania 
ofert: 
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -  

wg wzoru formularza, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 
2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z przedmiotowego 

postępowania - wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 
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3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wzór zobowiązania 
stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, (jeżeli dotyczy). 

4) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy). 
 

Zgodnie z art. 25a ust. 6 ww. ustawy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenia powyższe składa każdy z tych Wykonawców odrębnie. Dokument ten potwierdza spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie tych warunków i braku podstaw do wykluczenia. W takim przypadku muszą oni ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo rodzajowe musi być 

dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

 
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału 

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału 
w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 24 aa ustawy Prawo zamówień 
publicznych wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej  
do złożenia następujących dokumentów: 

1) Aktualny 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, 

2) Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie: 

- wykonawca wykazuje co najmniej 1 dostawę w zakresie samochodu ratowniczo-
gaśniczego typu średniego lub ciężkiego o wartości min. 700.000,00 złotych, (słownie: 
siedemset tysięcy złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.  
Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania 
wymaganej wartości porównywalnej. Zamawiający nie uzna przedstawienia w ramach 
doświadczenia dostawy pojazdu lub pojazdów specjalnego przeznaczenia dla jednostek 
straży pożarnych innych niż samochody ratowniczo-gaśnicze. 

3) Kserokopia opłaconej polisy potwierdzającej, że wykonawca jest ubezpieczony  
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia na kwotę: 700.000,00 zł, (słownie: siedemset tysięcy 
złotych 00/100). 
 

4) Stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 23 w. w/w ustawy PZP Wykonawca w terminie 3 dni 
od zamieszczenia przez Zamawiającego niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie 
internetowej www.bip.strzeleczki.pl informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy PZP, przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SIWZ, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 

 
Inne regulacje dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców: 
 

1) Oferty wspólne: 
Zgodnie z art. 25a ust. 6 ww. ustawy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 
przez Wykonawców, oświadczenia powyższe składa każdy z tych Wykonawców odrębnie. 
Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

http://www.bip.strzeleczki.pl/
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wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie tych 
warunków i braku podstaw do wykluczenia. W takim przypadku muszą oni ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo rodzajowe musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie 
potwierdzonej kopii. 
Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej  
i powinno mieć formę pisemną. Ustanowienie pełnomocnika może być dokonane w umowie 
regulującej współpracę wykonawców lub w odrębnym dokumencie pełnomocnictwa - lider. 
 

2) Wykonawcy zagraniczni: 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentu o którym mowa w ust. 2 pkt 2 Działu VII SIWZ, składa: 
 

a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 

 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 dokumentów, o których 
mowa wyżej, a 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. Pozostałe uregulowania dot. składania ofert przez 
podmioty zagraniczne określone są w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w § 
7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U z 2016 roku poz. 1126). 
 

3) Powołanie się na zasoby innych podmiotów: 
Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wstępnego 
potwierdzenia 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 a Dziale VII ust. 1 SIWZ. 
Wykonawca, który polega na zdolnściach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizujac zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbednych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zgodnie z § 9 ust. 2 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U z 2016 roku poz. 1126). 
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
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podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów określonych w § 5 pkt 1-9 w/w Rozporządzenia, tj.: 

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w 
zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) 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; 

5) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku 
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

6) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu 
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie 
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

8) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, 
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie  
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 

9) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 

10) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu. 
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V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKO-
NAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
ZGODNIE Z ART. 10g USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

1) Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami z zastrzeżeniem wyjątków 

określonych w punkcie 1) i 2) odbywać się będzie drogą elektroniczną, faksem  

lub pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza niezwłocznie fakt 

otrzymania wiadomości. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania 

korespondencji, zarówno faksem jak i drogą e-mailową, za potwierdzenie jej 

otrzymania przyjmuje się wydruk potwierdzający wysłanie wiadomości. 

1) Forma pisemna tradycyjna oraz elektroniczna wyłącznie przy użyciu środka 

komunikacji elektronicznej – elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej ePUAP pod rygorem nieważności opatrzona certyfikowanym 

podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym jest wymagana dla niżej 

wymienionych czynności, dla których Zamawiający nie zezwala na 

komunikowanie się faksem lub pocztą elektroniczną: 

a) złożenie oferty wraz z załącznikami, 

b) zmiana oferty wraz z załącznikami, 

c) powiadomienie o wycofaniu oferty wraz z załącznikami. 

2) Forma pisemna tradycyjna oraz przy wykorzystaniu platformy ePUAP 

obowiązuje także przy składaniu pełnomocnictw oraz dokumentów i 

oświadczeń na wezwanie Zamawiającego, a także przy uzupełnianiu 

dokumentów i oświadczeń, jeżeli Zamawiający w wezwaniu do uzupełnienia 

określił sposób korespondencji. 

3) Jeżeli wykonawca nie posiada oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,  

w formie dokumentu elektronicznego, może sporządzić i przekazać 

elektroniczną kopię takiego dokumentu, z wyjątkiem oświadczeń dotyczących 

wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach i sytuacji polega 

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a tej ustawy, lub oświadczeń 

dotyczących podwykonawców. 

4) W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii 

dokumentu, podpisanie jej przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez 

podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z 

poświadczeniem przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez 

podwykonawcę elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem. 

5) W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w 

formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest 

równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem 

wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z 

wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę 

ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez 

podwykonawcę. 
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6) System teleinformatyczny zapewnia autentyczność źródła danych i 

niezmienność danych po ich kompresji do pliku, o którym mowa w ust. 3, 

podpisywanego przez wykonawcę. 

7) Zamawiający sporządza, przechowuje, przekazuje, udostępnia oraz usuwa 

dokumenty elektroniczne za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – 

platformy ePUAP, spełniającego wymagania odpowiadające łącznie 

wymaganiom określonym: 

a) w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 

b) w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086). 

8) Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środka komunikacji 

elektronicznej, o którym mowa wyżej może być uzależnione od uprzedniej 

akceptacji przez Wykonawcę regulaminu korzystania z platformy ePUAP, 

dostepnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-

klienta/regulamin. 

2) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony 

Zamawiającego są: 

 w sprawach proceduralnych: Fabiola Bielec, tel. 77  407 66 67 

 w zakresie przedmiotu zamówienia: Łukasz Borsuk, tel. 77 407 66 60. 

3) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień niezwłocznie zgodnie z art. 38 ustawy 

PZP. 

4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieści ją na stronie 

internetowej: www.bip.strzeleczki.pl . 

5) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu skladania ofert, 

Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszytkim 

wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej. 

6) Jeśli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  

w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 

wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej. 

 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 
 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od ostatecznego terminu składania 
ofert. Przy czym termin związania ofertą rozpoczyna się z dniem upłynięcia terminu 
składania ofert. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
http://www.bip.strzeleczki.pl/
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1. W pierwszym etapie postępowania oferta powinna zawierać prawidłowo 
wypełnione następujące dokumenty i oświadczenia: 
1) Formularz ofertowy wg załącznika nr 2 do SIWZ 
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 

wg wzoru formularza - załącznik nr 5 do SIWZ. 
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wg 

wzoru załącznika nr 4 do SIWZ. 
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wzór zobowiązania 
stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, (jeżeli dotyczy), 

5) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy). 
 

2. Oferta musi być zgodna z treścią niniejszej SIWZ i Ustawą Pzp oraz obejmować 
cały zakres przedmiotu zamówienia (bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań) oraz 
oferować tylko jedną cenę ostateczną. 

3. Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę. Wykonawca składający ofertę ponosi 
pełną odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność z wymaganiami niniejszej 
SIWZ. 

4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Oferta sporządzona 
w języku obcym składana jest wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Oferta winna być przygotowana na drukach wzorów stanowiących załączniki do 
niniejszej SIWZ. W przypadku stosowania własnych druków muszą one 
bezwzględnie zawierać wszystkie elementy i opisy zawarte w drukach załączonych 
do niniejszej SIWZ. 

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia  
i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. W przypadku 
dołączenia kserokopii dokumentów, wymagane jest potwierdzenie przez 
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy za zgodność z oryginałem 
(dwustronnie - jeżeli dotyczy), 

7. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty składane przez Wykonawcę wpisanego 
na podstawie odrębnych przepisów do właściwego rejestru winny być zaopatrzone 
w imię, nazwisko i podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania tego 
wykonawcy według zapisów w rejestrze albo w imię, nazwisko i podpis 
pełnomocnika ustanowionego przez wykonawcę. W przypadku podpisania oferty 
przez pełnomocnika należy dołączyć do niej pełnomocnictwo (przedłożone w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) zaopatrzone w imię, nazwisko 
i podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawców 
wymienionych w rejestrze. 

8. Oferta wraz z załącznikami składana przez wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia winna być zaopatrzona w: 
a) imiona, nazwiska i podpisy wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia będących osobami fizycznymi lub imienia, nazwiska  
i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na mocy odrębnych 
przepisów wpisowi właściwego rejestru albo, 

b) imię, nazwisko i podpis pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosownie do art.23 ust.2 
Ustawy będącego osoba fizyczną lub imię, nazwisko i podpisy osoby lub osób 
uprawnionych do reprezentowania takiego pełnomocnictwa będącego osobą 
prawną. 

 

9. Do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia dołączyć należy pełnomocnictwo rodzajowe pełnomocnika 
ustanowionego przez tych wykonawców na podstawie art. 23 ust. 2 Ustawy do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i do 
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reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

10. Oferta winna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opatrzonej 
imieniem, nazwiskiem lub nazwą oraz adresem Wykonawcy, oznaczonej: 

 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 
 

„ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO 

DLA POTRZEB JEDNOSTKI OSP STRZELECZKI – PRZETARG II 

 

W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie 
w trakcie sesji otwarcia ofert. 
Kopertę wewnętrzną (z ofertą w środku) należy opisać jak wyżej i dodatkowo zamieścić na 
niej nazwę i adres Wykonawcy. 
 

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT: 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat Urzędu Gminy Strzeleczki, 

Rynek 4, najpóźniej do 11 września 2017r do godz. 9.00. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową jednak bezwarunkowo decyduje data i godzina 

dostarczenia (wpisane na potwierdzeniu odbioru) przesyłki (oferty) do pokoju wskazanego 

wyżej. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone 

Wykonawcom niezwłocznie bez otwierania. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Strzeleczki, Rynek 4, budynek A, I piętro - sala 

narad, w dniu 11 września 2017r. o godz.9.15 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom 

informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji.  

Podczas otwarcia ofert Zamawiający przekazuje następujące informacje: nazwy i adresy 

Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia okresu 

gwarancji lub rękojmii oraz warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. W przypadku, gdy 

informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie 

mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: 

„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503, 

z późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie 

z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
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informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności. 

Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest złożyć stosowne 

oświadczenie zgodne z treścią Formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ) wraz 

z uzasadnieniem. 

 

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
1. Cena oferty jest ceną ryczałtową, wynikającą z formularza ofertowego i obejmuje 

całkowite wynagrodzenie za zrealizowanie kompletnego przedmiotu zamówienia, 
umożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. W przypadku różnicy w zapisie cyfrowym i pisemnym ostatecznej 
ceny oferty Zamawiający uzna cenę określoną pisemnie. 

3. Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres wymagań dostawy podany w niniejszej 
specyfikacji, który może nie ujmować wszystkich elementów dostawy, a niezbędnych do 
wykonania zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy od ich uwzględnienia w przedmiocie 
dostawy. 

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
5. Rozliczenie z Wykonawcą będzie realizowane na podstawie protokołu odbioru, 

opracowanego w oparciu o opis przedmiotu zamówienia. 
6. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia, łącznie z robocizną, materiałami, pracą sprzętu, niezbędnymi 
pomiarami, badaniami i sprawdzeniami i może być tylko jedna, podana cyfrowo i słownie 
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 

7. Cena winna zawierać również zapewnienie nieodpłatnego serwisu w okresie gwarancji  
i rękojmi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

8. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty dostawy, łącznie ze 
wszystkimi kosztami i wydatkami, które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków 
związanych z wykonaniem dostaw, jak również z ogólnym ryzykiem, obciążeniami i 
zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe, na podstawie których 
sformułowano ofertę.  

9. Do realizacji przedmiotu zamówienia należy użyć materiałów o znakach towarowych, 
patentach, spełniających te same lub wyższe normy i parametry (zastosowanie 
materiałów równoważnych podczas realizacji zadania wymaga uzyskania akceptacji 
Zamawiającego). 

10. Jeżeli w toku realizacji dostaw wystąpi konieczność wykonania zamówień dodatkowych 
w zakresie m.in.: wymianie dostarczanych produktów, części, lub zwiększenia dostawy, 
zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, których zakres nie 
przekroczy 20 % niniejszego zamówienia Zamawiający udzieli takiego zamówienia  
w trybie z wolnej ręki. 

11. Jeżeli zostanie złożona oferta (np. przez firmę zagraniczną), której wybór prowadziłby  
do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i tak przeliczoną ofertę podda ocenie wg obowiązujących kryteriów. 

12. Cena oferty, stawki jednostkowe i ceny występujące w ofercie będą podane przez 
wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN), przy czym cena oferty z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie  
w złotych polskich. 
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13. Dla przedmiotu zamówienia pochodzącego z importu, tj. krajów spoza Unii Europejskiej, 
cena oferty (PLN) musi uwzględniać wszystkie opłaty, które są należne w kraju 
Zamawiającego. 

14. Cło przywozowe i akcyzę Wykonawca ma obowiązek uiścić przed odbiorem przedmiotu 
zamówienia. 

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
 

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 
SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa, 

kryterium, waga, sposób punktowania): 

 
Nazwa kryterium  -----------------------------------------------  /Waga/ 
 
Cena /C/--------------------------------------------------------------  /60%/ 
 
Gwarancja na cały pojazd /G/----------------------------------- /40%/ 
 
2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających 
odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym 
wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) 
liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 
 

Zastosowany wzór i metoda obliczenia punktowego: 
 
2.1 CENA 

/Najniższa wartość cenowa brutto w badanych ofertach /x 60 
C (wartość punktowa badanej oferty) = ------------------------------------------------------------------------------------
       /Wartość cenowa brutto w ofercie badanej/ 
 
2.2 GWARANCJA NA CAŁY POJAZD 
Okres gwarancji na cały pojazd (podwozia oraz zabudowy) należy podawać w pełnych 
miesiącach. Ocena przeprowadzona  zostanie wg poniższego zestawienia: 

 
- wykonawca, który przedstawił w swojej ofercie okres gwarancji na cały pojazd w przedziale 
od 24 do 35 miesięcy otrzyma G= 35 punktów, 
- wykonawca, który przedstawił w swojej ofercie okres gwarancji na cały pojazd w przedziale 
od 36 miesięcy otrzyma G=40 punktów. 
 
UWAGA: Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji poniżej 24 m-cy zostanie 
odrzucona. 
 
3. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans C (cena) + G (gwarancja) zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie  
z ilością uzyskanych  punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, 
który uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach. 
W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą 
zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy PZP w przypadku 
złożonych ofert, które otrzymały tą samą ilość punktów w ramach postawionych kryteriów, 
Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna tą przedstawiającą najniższy koszt lub 
najniższą cenę. 
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XI. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ  
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert. 

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomi jednocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze oferty najkorzystniejszej,  
o wykonawcach których oferty zostaną odrzucone oraz wykonawcach wykluczonych  
z postępowania oraz o terminie zawarcia umowy na podstawie art.94 ust.1 lub 2 po 
upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

3. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 

 
 
 

XII. PROJEKT UMOWY 
 
1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do 

zawarcia umowy, zgodnie z załączonymi projektami umowy w zależności od częsci 
zamówienia, na którą złożył ofertę lub oferty. W przypadku, gdy w trakcie postępowania 
Zamawiający dokona zmian w trybie art. 38 Pzp zmian w projekcie umowy, wykonawca 
Zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy  
z uwzględnieniem tych zmian. 

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją projektu umowy przez 
wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt.1. 

3. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 
możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty,  
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 
a) zmiany nazwy lub adresu stron umowy, zmian organizacyjno – prawnych działania 

stron umowy, przekształcenia lub połączenia firmy Wykonawcy, przekształcenia, 
zmiany lokalizacji, połączenia, likwidacji lub wyodrębnienia / utworzenie jednostek 
organizacyjnych Zamawiającego; 

b) potrzeby zabezpieczenia interesów Zamawiającego w celu uniknięcia ryzyka 
poniesienia straty w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub 
wydania orzeczenia zmieniającego sytuację prawną Zamawiającego; 

c) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, mimo zachowania 
należytej staranności przez Zamawiającego; 

d) aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów; 

e) pozostałe zmiany: siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z SIWZ, zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności; 

f) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastapi 
zmiana przepisów podatkowych; 

g) zmiany podwykonwców lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców 
zgłoszonych przez Wykonawców; 

h) przyspieszenia ukończenia dostawy; 
i) jeżeli konieczność zmiany terminu realizacji umowy wynikła z okoliczności 

niezwinionych przez Wykonawcę, a w szególności została wymuszona 
oczekiwaniem na uzgodnienia lub wydanie decyzji przez jakikolwiek właściwy organ 
(działanie lub bezczynność organów); 
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j) zmiany parametrów technicznych przedmiotu umowy, które nie wykraczają poza 
przedmiot określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

k) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji 
przetargowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

l) zmiany istotne harmonogramu rzeczowo - finasowego tj. zmiany terminu końcowego 
zadania lub zmiany wartości wynagrodzenia wykonawcy; 

m) w przypadku wystąpienia okoliczności wstrzymania zamówienia przez czynniki 
zewnętrzne (np. opóźnienia w dostawach elementów wyposażenia pojazdu); 

n) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których  
nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, mimo 
zachowania należytej staranności przez Zamawiającego; 

 

XIII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 
KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE 
TAKIEGO ZASTRZEŻENIA, ZGODNIE Z ART. 36A UST. 2 USTAWY PZP: 
 

Zamawiający nie dokonuje takiego zastrzeżenia. 

 
XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY  
Wszystkim Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy przysługują środki 
ochrony prawnej. Postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są  
w dziale VI ustawy Pzp. 

 
  

XV. OFERTY WARIANTOWE, INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY RAMOWEJ, 
AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych, zawarcia umowy 
ramowej oraz akucji elektronicznej. 

 

XVI. INFORMACJE DODATKOWE 
 

Załączniki do SIWZ: 
1. Szczegółowy techniczny opis przedmiotu zamówienia  załącznik nr 1 do SIWZ 
2. Formularz ofertowy      załącznik nr 2 do SIWZ 
3. Oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowej  załącznik nr 3 do SIWZ 
4. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art.25 ust.1 załącznik nr 4 do SIWZ 

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu z art. 25 ust.1     załącznik nr 5 do SIWZ 
6. Wykaz dostaw (doświadczenie zawodowe)   załącznik nr 6 do SIWZ 
7. Wzór umowy       załącznik nr 7 do SIWZ 
8. Zobowiązanie podmiotu trzeciego  

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów załącznik nr 8 do SIWZ 

 

 


