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I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zamawiającym jest Ochotnicza Straż Pożarna w Działoszynie z siedzibą pod adresem: ul.Piłsudskiego 28 
b,98-355 Działoszyn, woj. łódzkie,  w imieniu której działa Zarząd OSP reprezentowany przez Prezesa 

OSP Pana Krzysztofa Piekarza, posiadająca numer REGON: 730349157 i numer NIP: 832-17-28-844. 
Wszelkie informacje dla Wykonawców będą zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej  
www.osp.dzialoszyn.com.pl,   e-mail do korespondencji w sprawie postępowania przetargowego: 

krzysiekpiekarz@op.pl 
tel.: 602 177 146 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Nazwa zamówienia: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla  

Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszynie”. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” 
3. 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 w odniesieniu do usług i 

dostaw lub robót budowlanych. 
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwaną 

dalej także „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. 
5. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OSP.01.07.2017. 

6. Wykonawcy powinni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 
oznaczenie 

7.  Przedmiot zamówienia jest współfinansowany m.in. ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Łodzi, Miasta i Gminy Działoszyn, Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego, rok produkcji podwozia min. 2016 rok, nadwozia rok produkcji min. 2017,  
z  wyposażeniem  dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszynie. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym opis minimalnych wymaganych parametrów 
techniczno-użytkowych osprzętu i wyposażenia, jakie powinien spełniać oferowany pojazd, 

stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia we własnym zakresie tj. własnym transportem, na 

własny koszt i na własne ryzyko na adres Zamawiającego. 

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia (samochód i występujące w nim 
wyposażenie) 
minimum 24-miesięcznej gwarancji oraz zapewni bezpłatny serwis w okresie jej obowiązywania, 

zgodnie z warunkami zawartymi w książce gwarancyjnej. Okres gwarancji na pojazd pożarniczy i 
wyposażenie będzie liczony od dnia jego protokolarnego bezusterkowego przekazania/odbioru. 

5. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dokonywanie serwisu gwarancyjnego w autoryzowanym 

serwisie oddalonym  
o nie więcej niż 200 km od siedziby Zamawiającego. 

6. Do samochodu Wykonawca dołączy niezbędne do jego zarejestrowania dokumenty zgodnie z 
zapisami umowy. 

7. W okresie gwarancji naprawa samochodu oraz wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez 

serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Naprawy będą wykonywane w terminie do 72 
godzin od daty zgłoszenia w formie faxu lub pocztą elektroniczną. Do czasu, o którym mowa 
wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Dopuszcza się naprawy gwarancyjne u 

Dostawcy, ale koszty dostarczenia pojazdu do i od miejsca naprawy obciążają Dostawcę. 
8. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:  34144210-3 – wozy strażackie 

 

http://www.osp.dzialoszyn.com.pl/


IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:                                                                             

Termin realizacji zamówienia do dnia 20 listopada 2017r. 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
1.nie podlegają wykluczeniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą 

brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp; 

 
2.spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1). kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów: 
Zamawiający  uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu 

kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów.. 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający  uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie  oświadczenie  o 
aktualnej sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
3).zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -   w tym 

okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej dwie dostawy, z których każda obejmuje zakresem 
dostawę średniego samochodu ratowniczego-gaśniczego o wartości min. 700 000,00 zł. brutto. 
  

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. 

 
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. 
Zamawiający przewiduje ponadto wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,  ustawy Prawo zamówień publicznych, 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 
2015 r. poz. 978,1259,1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 2015 r. poz.  233, 978, 1166,1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 

615); 

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust 7  ustawy Pzp. 

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt.13 i 14 oraz 16-20 - „w stosunku do 
którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu ustawy Pzp lub na 

podstawie okoliczności  wymienionych w pkt. 2 , 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. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 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. 



Możliwość przedstawienia dowodów na to, ze podjęte przez Wykonawcę środków są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, o której mowa w pkt 4 powyżej, nie dotyczy Wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 

tego zakazu. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 4 
powyżej. 

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

 
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą przez Wykonawcę w celu 

wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu: 
1)   Formularz ofertowy – sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do     

          SIWZ; 
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu aktualne na dzień składania ofert 

(sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie tych warunków, powołuje się na zasoby innych podmiotów w 

tym osób fizycznych nie będącymi pracownikami Wykonawcy w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza 
informacje o tych podmiotachw w/w oświadczeniu. 

3) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

aktualne na dzień składania ofert (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniu oraz składa 
zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę; 

4) Potwierdzenie wniesienia wadium; 

       5)   Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie) – o ile 
dotyczy. 

6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu 

trzeciego 
 

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowaw 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 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, o 
udzielenie zamówienia. 

Oświadczenie należy złożyć zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ. 

 
3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona 

najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

Pzp – dotyczy dokumentów wskazanych w punkcie 5 niniejszego rozdziału. 
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu: 

(Niżej wymienionych dokumentów NIE NALEŻY dołączać do oferty, Wykonawca, którego oferta zostanie 
najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia 
następujących dokumentów) 



 
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu -  art. 25 

ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: 
Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. 

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. 

Wykaz należy złożyć zgodnie z treścią Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 
2) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia  na 

podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: 
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art.25 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp; 
   

6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa wyżej w 
pkt 5.1) budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 
podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty 

w tym zakresie. 

 
7. 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 oraz 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 

 
8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę mającego swą siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 

 
9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 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 (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 z późn. zm.). 

 
VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH 

INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY 

PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI 

ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 



zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zaawiającemu, 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. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, 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 ustawy Pzp oraz, o których mowa w Rozdziale VI pkt 2. 
SIWZ. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują 
roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1. niniejszego rozdziału SIWZ. 
6. 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, 

warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o 
którym mowa w Rozdziale VII pkt 1 ppkt. 2) SIWZ. 

7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII pkt 5 ppkt. 2 SIWZ. 

8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający 
żąda dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału 

w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 
budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, 

podać firmy podwykonawców. 

 
IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

 
1. 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. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie       

             może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp, oraz o których mowa w Rozdziale VI pkt.2. SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem V pkt 2. SIWZ. 



 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym 
mowa w Rozdziale VII pkt. 1 ppkt 2) i ppkt. 3) SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 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. 
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Rozdziale 
VII pkt 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na 
wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w Rozdziale VII pkt 5 
SIWZ przy czym : 

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa tamtejszym ppkt 1) SIWZ składa odpowiednio 
Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w 
Rozdziale V pkt 2 SIWZ. 

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w tamtejszym ppkt 2) składa każdy z nich. 

 
 

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI1.  
1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

(zwane dalej „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu 
lub drogą elektroniczną. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania. 
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres email, podany 
przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

5. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres 

Zamawiającego podany w Rozdziale 1. 
6. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się 

znakiem postępowania. 

7. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 
1) korespondencja w formie pisemnej powinna być skierowana na adres Zamawiającego podany 

w Rozdziale I niniejszej SIWZ; 

2) korespondencja w formie pisemnej za pomocą faksu powinna być skierowana na numer 
podany w Rozdziale I niniejszej SIWZ; 

3) korespondencja w formie pisemnej za pomocą drogą elektroniczną na adres poczty 
elektronicznej podanym w Rozdziale I niniejszej SIWZ lub na adresy poczty elektronicznej 
osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do kontaktowania się z Wykonawcami. 

8. W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 
dokumenty 
w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie 

za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów. 

 
9. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:  : 

1) w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia -  Krzysztof Piekarz - Prezes OSP w 
Działoszynie; tel. 602-177-146;  e-mail: krzysiekpiekarz@op.pl 

2) w zakresie zagadnień proceduralnych  - Krzysztof Piekarz  

 
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych). 
2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 



1) w pieniądzu, 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 

3) w gwarancjach bankowych, 

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 

2014 r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz.978 i 1240). 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący  rachunek  bankowy  

OSP  w  Działoszynie : 

Nadwarciański Bank Spółdzielczy w  Działoszynie  76-9251-0009-0000-0169-2000-0010. 

z adnotacją: "wadium – OSP.01.07.2017" 

Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu  potwierdzającego dokonanie przelewu. 

 
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na 

rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja 

musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać 
następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
2) kwotę gwarancji, 

3) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, 
4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w 

sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa 
podmiotów trzecich . 

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia 
wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 

7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w 

którym upływa termin składania ofert. 

 
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od 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 niżo 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest 
dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to 
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 
2. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim. Każdy 

dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż 

polski musi być złożony wrazz tłumaczeniem na język polski. 
3. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

5. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
6. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana 

przez Wykonawcę. 
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 

podpisującej ofertę. 



8. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 

dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
9. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 

dokumentach. 
10. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 

podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 

rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
11. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 
dołączone do oferty. 

12. 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 

przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 

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: 
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 

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

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od 
pozostałej (jawnej) części oferty. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
14. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 
1) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

SIWZ, 
2) oświadczenia  według wzorów stanowiących  załącznik nr 3 i nr 4 do SIWZ, 
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile 

ofertę składa pełnomocnik, 
4) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego 

(gwarancji lub poręczenia, 
5) wykaz dostaw  (Załącznik nr 6 do SIWZ) 
6) zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu 

trzeciego. 

 
15. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia 
ofert. 

16. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

1) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail Wykonawcy, 
2) OSP w Działoszynie , ul. Piłsudskiego 28 b, 98-355 Działoszyn, 
OFERTA - „ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z 

WYPOSAŻENIEM DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIAŁOSZYNIE” 
• Nie otwierać przed dniem 04 .08.2017 r.  godz. 11:10. 

 
XIV. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 
1. Ofertę wraz z dokumentami  należy złożyć w terminie do dnia 04.08.2017 r. do  godz. 11:00. 

2. Miejsce składania ofert: 

 
 



Strażnica OSP w Działoszynie ul. Piłsudskiego 28b w  pomieszczeniu małej świetlicy w godz.  14°° - 16°°,  

a w dniu 4.08.2017 roku od godziny 8°° do 11°°. 
3. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 

Strażnica OSP w Działoszynie przy ulicy Piłsudskiego 28 b, na Sali widowiskowej – na I piętrze, w dniu  

04.08. 2017 r. godz. 11:10 
4. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 
5. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w 

miejsce wskazane w pkt 2, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu 
składania ofert. 

7. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak 

składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w powyższym rozdziale pkt.16 z dodatkowym 
oznaczeniem „ZMIANA”. 

8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. 

9. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.osp.dzialoszyn.com.pl  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. 
11. Oferty złożone po terminie, o którym mowa powyżej w pkt. 1, zostaną niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcom po upływie terminu do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie po 

upływie terminu składania ofert zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. 
12. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o 

wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.   
13. Podczas otwarcia ofert podane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, 

którego oferta jest otwierana oraz wartości ocenianych kryteriów w postępowaniu. 

 
 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
1. Cena oferty jest ceną ryczałtową za wykonanie całości przedmiotowego zamówienia. W 

przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawcę obciąża ryzyko prawidłowego określenia 
wysokości swojego wynagrodzenia za wykonanie całego zakresu zamówienia wynikających z 
zapisów SIWZ i umowy. 

2. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 
miejsca po przecinku. 

4. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i 

pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących 
przepisów. 

5. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty koszty dostarczenia (w okresie udzielonej gwarancji 

jakości) pojazdu przez Zamawiającego do autoryzowanego serwisu w przypadku, gdy wskazany w 
ofercie serwis będzie odległy o ponad 60 km od siedziby Zamawiającego. 

6. 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 doliczy 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. 
7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 

http://www.osp.dzialoszyn.com.pl/


 

 

XVI. BADANIE OFERT 
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących 

wyliczenia ceny. 
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 z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
4) Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny tych ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert: 
L.P. NAZWA   KRYTERIUM WAGA (w %) 

1 CENA 90 
2 GWARANCJA JAKOŚCI 10 

 
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium, przyjmując zasadę, że 

1% = 1 punkt. 

3. Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium CENA zostanie zastosowana metoda 

polegająca na przyznaniu, w poniżej przedstawiony sposób, ilości punktów za zaoferowanie w 
Formularzu Ofertowym przez Wykonawcę ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Punktacja w kryterium cena obliczana będzie wg wzoru: 

 
Najniższa cena ofertowa 

---------------------------------------   x 100 x procentowe znaczenie tego kryterium, tj. 90 % 
Cena ofertowa ocenianej oferty 

 
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium 90 pkt. 

 
4. Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium GWARANCJA JAKOŚCI zostanie 

zastosowana metoda polegająca na przyznaniu, w poniżej przedstawiony sposób, ilości punktów za 
zaoferowanie w Formularzu Ofertowym przez Wykonawcę okresu gwarancji na przedmiot 

zamówienia. 
     Zamawiający wymaga udzielenia na cały przedmiot zamówienia minimum 24 miesięcy gwarancji      
     jakości pod rygorem odrzucenia oferty. Za maksymalną wartość uznaje się gwarancję w okresie 60     

     miesięcy. 
Punktacja w kryterium gwarancja jakości obliczana będzie wg wzoru: 

 
  Udzielona gwarancja ofertowa 

------------------------------------------                          x 100 x procentowe znaczenie tego kryterium, tj. 10 % 

60 m-cy (maksymalna wielkość okresu gwarancji) 

 
 
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w tym  kryterium 10 pkt. 

 



5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 

(maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria), pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Maksymalna łączna liczba punktów jaką 

może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt. 

6. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość 

punktów – zostanie uznana jako najkorzystniejsza. 

7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę  najniższą ceną. 

 
XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty 
w postępowaniu, a także zamieści te informacje stronie internetowej www.wartkowice.pl. 

2. Zamawiający zawiadomi Wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy, po 

upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 
3. Zamawiający pisemnie zaprosi Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

wyznaczając miejsce, datę i godziny podpisania umowy na realizację zamówienia.   

4. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od 
zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 
postępowania. Przez uchylanie się od zawarcia umowy rozumie się przesłanie przez Wykonawcę 
pisma informującego o tym fakcie lub nie stawienie się w miejscu i terminie wyznaczonym do 

zawarcia umowy lub nie złożenie w wyznaczonym terminie wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, a także nie odesłanie w wyznaczonym terminie podpisanej umowy 
w przypadku zawierania jej w trybie korespondencyjnym. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy Wykonawca, 

z którym będzie podpisana umowa powinien wnieść to zabezpieczenie na warunkach opisanych w 
niniejszej SIWZ. 

6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

7. 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. 

 
XIX. POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego, zgodniez treścią wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. 

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy. 

5. Istotne zmiany w umowie mogą być wprowadzone w przypadkach określonych we wzorze umowy 
stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 
XX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 

http://www.wartkowice.pl/


2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na wskazanej 
stronie internetowej, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 

3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ 

Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę 
zmianę na stronie internetowej www.wartkowice.pl . 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści 

taką informację na stronie internetowej www.wartkowice.pl . 
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

 
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

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. 

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. 

XXII. XXIII. INNE INFORMACJE 

1. Nie przewiduje się: 
1) zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp, 
2) zawarcia umowy ramowej, 

3) składania ofert częściowych, 
4) składania ofert wariantowych, 
5) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

6) aukcji elektronicznej, 
7) Zamawiający nie wprowadza ograniczenia, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby 
niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 
XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Integralną częścią SIWZ są załączniki: 
1)  Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Ofertowego; 

2) Załącznik Nr 1A – Karta oferowanego pojazdu; 

3) Załącznik Nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 
4) Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
5) Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 

6) Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenie Wykonawcy, że nie należy/należy do grupy kapitałowej; 
7) Załącznik Nr 6 – wzór wykazu dostaw; 

8) Załącznik Nr 7 – wzór umowy. 
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