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Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest materiałem do wiadomości 

i wykorzystania wyłącznie w ramach niniejszego postępowania. 

Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 13.08.2018r., zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, a także na stronie internetowej: http://bip.lubniany.pl oraz na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Zamawiającego - przy ul. Wolności w Jełowej. 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Jełowej 

Jełowa ul. Wolności, 

46-024 Łubniany  

NIP:  9910519092 

REGON: 532456308 

tel. kontaktowy:  77 42 11 153 

                            77 42 70 588 

Email: ospjelowa@wp.pl  

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony. 

3. NUMER POSTĘPOWANIA 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

ZP.271.OSP.1.2018. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni 

powoływać się na ten znak.  

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu 

specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 wg 

następujących warunków: 

Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą 

„Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów 

uprzywilejowanych, musi spełniać minimalne „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów 

służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, 

wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” zgodnie z aktualnie 

obowiązującym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach 

ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą, ważne na dzień 

odbioru samochodu.  

Wóz przeznaczony będzie do celów związanych z ochroną przeciwpożarową. 

Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2018 rok. 

Szczegółowy opis przedmiotu dostawy oraz wymagania techniczno-użytkowe zostały określone 

w załączniku nr 8 do niniejszej specyfikacji. 

mailto:ospjelowa@wp.pl
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4.2. Wykonawca zaakceptuje warunki zamówienia bez zastrzeżeń tj. zaakceptuje warunki 

umowy załączonej do s.i.w.z (oświadczenie zawarte w formularzu oferty). 

 

4.3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres wskazany                  

w formularzu ofertowym, lecz nie krótszy niż:  

- minimum 24 miesięcznej gwarancji podstawowej na samochód, 

- minimum 36 miesięcznej gwarancja na zabudowę pożarniczą.  

Okres powyższy liczony jest od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru 

(oświadczenie zawarte w formularzu oferty). 

 

4.4. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów 

lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 

ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Zamawiający 

przedstawiając ewentualnie nazwy własne w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia 

miał na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny, o jakich parametrach technicznych 

materiał (urządzenie) należy dostarczyć. Użycie nazw własnych w żaden sposób nie sugeruje 

producenta, ma jedynie charakter przykładowy. Materiały lub urządzenia pochodzące od 

konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim 

muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały 

spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Pod pojęciem „minimalne parametry 

jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub 

urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 

producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu 

doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.  

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowania 

innych urządzeń i materiałów niż wskazane w opisie pod warunkiem posiadania przez te 

materiały lub urządzenia parametrów podobnych, a nie gorszych jak określone w specyfikacji.  

W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów 

uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez 

zamawiającego. Ocena ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o 

odrzuceniu oferty z powodu „nierównoważności” zaproponowanych „zamienników”, lub ich 

przyjęciu.  

W przypadku nie dołączenia dokumentów uwiarygadniających zastosowanie urządzeń                         

i materiałów równoważnych Zamawiający uzna, że wykonawca przedstawił w ofercie 

urządzenia i materiały opisane w niniejszej specyfikacji.  

Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały 

wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 

ustawy pzp.  

5. OFERTY WARIANTOWE I UMOWY RAMOWE 

5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

5.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Wspólny Słownik Zamówień:   

                                                     34.14.42.10-3 Wozy strażackie. 
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6. OFERTY CZĘŚCIOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego 

zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

7. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7 ORAZ O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ:  

7.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6            

i 7.   

7.2. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.                   

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Termin realizacji wymagany: do dnia 30 października 2018r. 

9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA: 

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

9.1.1. nie podlegają wykluczeniu; 

9.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

9.2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

9.3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej, Zamawiający nie formułuje żadnego wymagania. 

9.4. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej 

lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 

Lp. Nazwa (rodzaj) warunku 
Określenie warunku udziału w 

postępowaniu 

Nr 

załącznika 

do SIWZ 

1 

Zdolności techniczna lub zawodowa Wykonawca musi wykazać, ze w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonał, dostawy/ę minimum TRZECH 

samochodów ratowniczo-gaśniczych 

przeznaczonych na potrzeby straży 

pożarnej.  

W przypadku wspólnego ubiegania się                     

o udzielenie zamówienia przez dwóch lub 

więcej Wykonawców ocena w/w warunku 

dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców 

łącznie. 

6 
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9.5. Podstawy wykluczenia: 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę 

wobec, którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 

23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania                  

o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                            

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 poz. 1508, 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 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.). 

 

9.5.1. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

9.5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 

udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. 

9.5.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 

lub ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że 

podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się                       

o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu. 

9.5.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę                        

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 

dowody, o których mowa w ust. 8 za wystarczające. 

 

9.6. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

9.6.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                    

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

 

9.6.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

9.6.3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów wraz z ofertą 

przedłoży w szczególności przedstawiając w tym celu: 
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9.6.3.1. pisemne (oryginał) zobowiązanie-oświadczenie innych podmiotów do oddania do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, (wzór stanowi załącznik 

nr 5 do SIWZ) lub inny dokument, z którego takie zobowiązanie wynika np. umowa itp. 

Zobowiązanie, o którym mowa powyżej, musi być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e 

do reprezentowania podmiotu użyczającego zasoby. Zamawiający informuje, że będzie 

weryfikował zasady reprezentacji podmiotu trzeciego. Zamawiający zaleca, aby do oferty 

załączyć dokument, z którego takie upoważnienie będzie wynikało (np. dokument rejestrowy). 

9.6.3.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na 

ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach                  

w oświadczeniu, o których mowa w pkt 13.1.1 SIWZ. 

9.6.4. Zamawiający 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, żąda aby z przedłożonego zobowiązania lub innych dokumentów wynikał: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 

9.6.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

UWAGA: Sytuacja, w której Wykonawca będzie polegał na zdolności technicznej lub 

zawodowej innego podmiotu i złoży w związku z tym w szczególności zobowiązanie, o którym 

mowa powyżej - oznacza obowiązkowy udział tego innego podmiotu w realizacji części 

zamówienia. 

9.6.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie 

przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy 

Pzp. 

9.6.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, udostepniającego, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

9.6.7.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

9.6.7.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, określone 

przez Zamawiającego.  

 

9.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

9.7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także wspólnicy 

spółki cywilnej) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu 

albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać                

z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. 

9.7.2. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi             

i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie 
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ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie 

pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

9.7.3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, 

że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na 

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają samodzielnie wszyscy Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

9.7.4. Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy                   

z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia. 

9.7.5. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. 

9.7.6. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

powinno zostać przedstawione przez każdego członka Konsorcjum. 

9.7.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

9.7.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółki 

cywilnej), których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy                  

o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej określającą rolę             

i zadania poszczególnych Wykonawców (osób) oraz zasady ich współdziałania podczas 

realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia wyżej wskazanej umowy. 

9.7.9. Niezależnie od postanowień umowy, o której mowa powyżej, w każdym przypadku 

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółki cywilnej): 

9.7.9.1. będą solidarnie i bezwarunkowo odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie 

Umowy, a solidarność ta nie będzie niczym wobec Zamawiającego ograniczona; 

9.7.9.2. powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym (Liderze), który będzie miał 

pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę i każdą z tych osób i na 

adres, którego doręczane będą wszelkie pisma i oświadczenia.  

 

9.8. Podwykonawcy  

9.8.1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

9.8.2. Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający żąda wskazania przez 

Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podania przez wykonawcę (o ile są znane na etapie składania ofert) firm 

podwykonawców. 

9.8.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 

spełniania 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. 

9.8.4. Wymagania dotyczące podwykonawstwa, zostały określone w załączniku nr 7 – 

formularzu umowy. 
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10. WADIUM: 

Nie wymaga się. 

11. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 

11.1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

11.2. Sposób porozumiewania się: 

11.2.1. Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2017 poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy                  

z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219 z poz. 

zm.) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej. 

11.2.2. W toku postępowania wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną.  

11.2.3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Składanie oferty 

odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2017 poz. 1481 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem 

posłańca. 

11.2.4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 

dokumentów przesłanych za pomocą faxu lub drogą elektroniczną. 

11.2.5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, uważa się za wniesione                      

z chwilą, gdy doszły one do odbiorcy w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią.  

11.2.6. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, 

gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła 

zapoznać się z jego treścią. 

11.2.7. Przekazywanie informacji drogą elektroniczną odbywać się będzie na następujące adresy 

mailowe: zamówienia@lubniany.pl za potwierdzeniem otrzymania wiadomości, natomiast              

do Wykonawców wyłącznie na adres/adresy e-mail, lub nr faksu podane w formularzu oferty 

dla osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym.  

11.2.8. W przypadku zmiany tych danych kontaktowych w trakcie trwania procedury 

przetargowej Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego. 

Konsekwencje braku informacji o zmianie danych kontaktowych ponosi Wykonawca,                      

co w szczególności oznacza domniemanie doręczenia na adres pierwotny wskazany w ofercie. 

11.2.9. Dokumenty składane na potwierdzanie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

muszą być dostarczone w formie pisemnej. Zamawiający uzna, że złożenie dokumentu nastąpiło 

w wymaganym terminie pod warunkiem, że w wyznaczonym terminie do Zamawiającego 

wpłynie faks lub mail z uzupełnieniem, a dokument w formie pisemnej dotrze do 

Zamawiającego nie później niż 3 dni po terminie wskazanym w wezwaniu do uzupełnienia. 

11.2.10. Uzupełnienie dokumentów za pomocą faxu, bądź elektronicznie nie uchybia 

obowiązkowi przedłożenia ich w formie pisemnej. 

11.2.11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

a: W zakresie proceduralnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

1 

Janusz Górka – Inspektor ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych                    

i p. poż. tel. 77 4270 588,  

             fax. 77 4215 024 

b:        W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest: 

1 Mariusz Szeląg – Komendant Gminny OSP 

mailto:zamówienia@lubniany.pl
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tel. 77 42 15 189,  

2 

Janusz Górka – Inspektor ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych                    

i p. poż. tel. 77 4270 588,  

             fax. 77 4215 024 

 

11.2.12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym 

przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieści na stronie internetowej (www.bip.lubniany.pl - Przetargi OSP). 

11.2.13. W przypadku przekazywania informacji faksem potwierdzeniem otrzymania 

wiadomości zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego jest raport faksu, z którego 

nadano wiadomość, potwierdzający prawidłową transmisję danych. Potwierdzeniem otrzymania 

wiadomości elektronicznej zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego jest niezwłoczne 

potwierdzenie faktu jej otrzymania na żądanie każdej ze stron. W przypadku nie potwierdzenia 

otrzymania wiadomości elektronicznej uznaje się, że widomość została prawidłowo dostarczona 

na podstawie wydruku elementów wysłanych z poczty elektronicznej Zamawiającego. 

11.2.14. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania, w sprawach wymagających zachowania 

pisemności postępowania.  

11.2.15. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem 

wyjątków przewidzianych w ustawie.  

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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. 

Brak zgody wykonawcy na przedłużenie okresu związania z ofertą skutkować będzie 

odrzuceniem oferty. 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY: 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 

przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,                     

w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 

Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji. 

Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszej Specyfikacji. 

Oferta powinna obejmować całość zamówienia i oferować tylko jedną cenę ostateczną. 

Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, 

wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne 

http://www.bip.lubniany.pl/
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pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

Oferta pod rygorem odrzucenia musi być zgodna z treścią niniejszej SIWZ i Ustawą oraz 

przygotowana na drukach wg wzorów stanowiących załączniki SIWZ. W przypadku stosowania 

własnych druków muszą one zawierać wszystkie elementy i opisy zawarte w załączonych 

wzorach druków. 

Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie 

długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 

ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę 

(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co 

najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią 

imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. 

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, numerem 

sprawy ZP.271.OSP.1.2018, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku oferenta oraz jego adresie,                  

z adnotacją: „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, 

ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4. Proszę nie otwierać przed dniem 

……...2018r. godz. 10:00" 

W przypadku braku w/w danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 

terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie 

w trakcie sesji otwarcia ofert. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed 

terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie 

to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 12 oraz dodatkowo oznaczone słowami 

„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

Tajemnica przedsiębiorstwa - jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje 

objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r.                

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą 

być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca 

się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie).  

Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykazał/udowodnił, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności, gdy: - wykaże/oświadczy, że informacje te nie 

zostały nigdzie upublicznione, - wykaże, że stanowią one wartość techniczną lub/i 

technologiczną lub/i organizacyjną przedsiębiorstwa lub/i inne informacje posiadają wartość 

gospodarczą, - wykaże, jakie podjął działania w celu zachowania ich poufności. Sam fakt 

włożenia do koperty i oznakowania „tajemnica przedsiębiorstwa” nie wyczerpuje znamion 

wykazania działania zachowania ich poufności. W innym przypadku wszystkie informacje 

zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym 

Wykonawcom razem z protokołem postępowania. 

Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.  
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Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.). 

13.1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WRUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

DO WYKLUCZENIA: 

 

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

13.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).  

13.1.2. Szczegółowy opis parametrów techniczno – użytkowych – załącznik nr 8 do niniejszej 

specyfikacji. 

13.1.3. Zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych 

podmiotów).  

13.1.4. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub 

inne pełnomocnictwa, jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu 

rejestracyjnego (ewidencyjnego). 

 

13.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na 

ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach                  

w oświadczeniu, o których mowa w pkt 13.1.1 SIWZ. 

 

13.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,                 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie                          

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa                   

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

UWAGA: W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty w ramach niniejszego postępowania 

złożenie ww. oświadczenia nie jest wymagane. 

13.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa             

w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia w szczególności następujących dokumentów: 

13.4.1. W zakresie warunków udziału w postępowaniu: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych; 

c) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, 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 lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny                      

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
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wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 6 do 

SIWZ). 
13.4.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 13.4.1. a). 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. 

13.4.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 13.4.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

13.4.4. W zakresie spełniania przez oferowane roboty wymagań określonych przez 

Zamawiającego: nie dotyczy  

13.4.5. W zakresie nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy 

Pzp: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. 

13.5. Jeżeli okaże się 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 lub 

kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

13.6. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” zgodnie                            

z dyspozycją art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. W tej sytuacji 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.  

13.7. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia 

oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w pkt 16 SIWZ, po czym 

dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej w odniesieniu do 

kryteriów oceny ofert), dokona oceny podmiotowej Wykonawcy tj. zbada oświadczenie 

wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.  

13.8. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego procedury, o której mowa w pkt 13.6 

SIWZ stosownie do treści art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca dołącza do oferty 

oświadczenia, o których mowa w pkt 13.1 SIWZ.   

13.9. W przypadku braku, niekompletności czy błędów dotyczących oświadczeń, o których 

mowa w pkt 13.1 SIWZ Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona 

jako najkorzystniejsza, do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczeń lub do 

udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.  

13.10. Jeżeli wybrany w tzw. „procedurze odwróconej” Wykonawca uchylałby się od zawarcia 

umowy, wówczas Zamawiający może zbadać, czy podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu podmiot, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert. 
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13.11. Inne wymagane dokumenty: 

Lp. 
Nazwa dokumentu 

potwierdzającego 
Wymagany dokument 

1. Formularz oferty  

Formularz oferty wypełniony ściśle wg 

załączonego do SIWZ wzoru formularza 

ofertowego podpisany przez 

upełnomocnionego przedstawiciela 

wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ) 

2. 
Szczegółowy opis parametrów 

techniczno – użytkowych 

Szczegółowy opis parametrów techniczno – 

użytkowych (W którym należy wpisać 

parametry techniczne, jakościowe oferowanej 

dostawy. W przypadku asortymentu dostawy 

zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia 

przez Zamawiającego, Wykonawca                       

w kolumnie wpisuje „spełnia”) (załącznik            

nr 8 do SIWZ) 

3. Pełnomocnictwo 

Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady 

reprezentacji nie wynikają jednoznacznie               

z dokumentu rejestracyjnego 

(ewidencyjnego). 

4.  
Dokument dotyczący udostępnienia 

zasobów 

Dokument dotyczący udostępnienia zasobów 

np. zobowiązanie – jeżeli dotyczy (w formie 

oryginału) 

5. 
Dokumenty – rozwiązania 

równoważne 

Dokumenty potwierdzające spełnianie 

wymaganych przez Zamawiającego 

parametrów technicznych i jakościowych 

przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca 

powoła się na dopuszczone przez 

Zamawiającego rozwiązania równoważne. 
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13.12. WYMAGANIA FORMALNE W STOSUNKU DO DOKUMENTÓW: 

13.12.1. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale. 

13.12.2. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 13.11.1, składane są                    

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

13.12.3. 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. 

13.12.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

13.12.5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych                            

i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane 

przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

13.12.6. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 

polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

dokumentów. 

13.12.7. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentu 

niewłaściwie poświadczonego (np. nie poświadczenie klauzulą „za zgodność z oryginałem” 

odpisu lub kopii) spowoduje wezwanie przez zamawiającego do uzupełnienia dokumentów. 

Brak uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie skutkował będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzuceniem oferty. 

13.12.8. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za 

zgodność z oryginałem kopii wystawionej przez osoby do tego upoważnione.  

13.12.9. Uzupełnieniu zgodnie z przepisem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp podlegają wyłącznie 

dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W tej sytuacji nie podlegają 

uzupełnieniu inne wymagane w SIWZ dokumenty takie jak np.: formularz oferty, kosztorys 

ofertowy itp. 

13.12.10. Wszelkie inne dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego, a załączone przez 

Wykonawcę do oferty, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego. 

13.12.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 

prawdziwości. 

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104, 

pokój nr 18 (sekretariat) - do dnia 24.08.2018r. do godz. 9:00.  

Zamawiający otworzy oferty w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu 

24.08.2018r. o godz. 10:00, w Urzędzie Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany                       

ul. Opolska 104 – sala konferencyjna.  

Zawartość oferty:  

- wypełniony formularz oferty, podpisany w sposób określony w punkcie 13 specyfikacji,            

wg. załącznika nr 1 do specyfikacji, 

- dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 13.1. specyfikacji w podanej tam 

kolejności. 
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Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 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. 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów            

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania 

ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

15.1. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. W związku z powyższym zaleca się Wykonawcom bardzo szczegółowe 

sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.  

Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla 

zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w: specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia; istotnych postanowieniach umownych. 

Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.  

Należy pamiętać: Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również wszelkie inne koszty 

w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 

2. Cena ofertowa winna zawierać podatek VAT. Określenie stawki podatku VAT jest 

obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. ZP/PN/44/2018/WZF Strona 17 (Dz. Urz. GUS Nr 1                      

z 2005r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych – „Zasadą jest,                          

że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby                

i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych                                   

w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady 

Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej”. 

 

15.2. Oferowana cena ma formę wynagrodzenia ryczałtowego, które w trakcie realizacji 

niniejszego przedsięwzięcia nie będzie podwyższone (art. 632 k.c.) 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi 

zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

§ 1.  Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie 

może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2.  Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie 

dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub 

rozwiązać umowę. 

15.3. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie w złotych 

polskich. 
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15.4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający              

w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak przeliczoną ofertę 

podda ocenie wg obowiązujących kryteriów. 

15.4.1. 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. 

 

15.5. Cenę należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch 

miejsc po przecinku). Zaoferowana cena powinna być zaokrąglona według ogólnych zasad,               

tj. jeśli trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub więcej zaokrągla się „w górę”, w przeciwnym 

przypadku zaokrągla się „w dół”. 

15.5.1. W przypadku różnic w podaniu ceny (cena podana liczbowo, cena podana słownie) 

Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną liczbowo, chyba z treści pozostałych 

dokumentów będzie wynikać prawidłowość ceny pisemnej. 

 

15.6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie 

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności 

w zakresie: 

15.6.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 

oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 

nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.                       

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 

15.6.2. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

15.6.3. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

15.6.4. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

15.7. W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

15.7.1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w 

pkt. 15.6, chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 

wyjaśnienia; 

15.7.2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania,             

w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w pkt. 15.6. 

15.8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

wykonawcy. 

15.9. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 

lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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16. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: 

16.1. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

16.2. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp poprawi omyłki polegające na 

niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty. 

16.3. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o poprawieniu omyłek, o których 

mowa powyżej. W przypadku poprawek, o których mowa w punkcie 16.2 Wykonawca jest 

zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia, o odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki. 

16.4. Zamawiający przypomina, że zgodnie z wyrokiem KIO/UZP 1841/10 z dnia 8 września 

2010r. Wykonawca, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wniósł 

sprzeciwu, w sposób dorozumiany wyraża zgodę na poprawienie omyłek wskazanych przez 

Zamawiającego. 

16.5. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1. KC - Cena (cena oferty brutto) 60 % 

2. KG - Okres gwarancji podstawowej na samochód 40 % 

 

Punkty będą przyznawane wg. następujących zasad: 1% = 1 punkt. 

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: 

K = KC + KG 

K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach 

KC – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena” 

KG – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Okres gwarancji podstawowej 

na samochód” 

 

Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną 

zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Końcowa ocena oferty powstanie poprzez 

zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej. 

 

16.6. Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następujących wzorów: 

 
Nr kryterium: Wzór: 

 

1 

Liczba punktów - KC = Cmin/Cof  x 60 

gdzie: 

- KC - Kryterium „Cena” 

- Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert 

- Cof -  cena brutto podana w ofercie  

 

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60,00 punktów. 
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2  

Liczba punktów – KG  = Gw bad/Gwmax  x 40 

gdzie: 

- KG - Kryterium „okres gwarancji podstawowej na samochód” 

- Gwbad – Okres gwarancji podany w badanej ofercie, liczony                     

w miesiącach 

- Gwmax – Najdłuższy okres gwarancji zaoferowany w postępowaniu, 

liczony w miesiącach 

 

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę 

40,00 punktów. 

 

Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. 

Okres gwarancji jakości podstawowej na samochód nie może być krótszy niż 24 miesiące oraz 

dłuższy niż 48 miesięcy. 

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej wymaganego maksimum 

zamawiający do oceny ofert przyjmie 48 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres 

gwarancji zaproponowany przez wykonawcę. Oferty z okresem gwarancji ≥ 48 miesięcy 

otrzymają 40,00 punktów. 

 

Zaoferowanie przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące będzie 

traktowane, jako niezgodność treści oferty z treścią SIWZ i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 

ustawy, spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy.  

Gwarancja liczy się od daty ostatecznego protokolarnego odbioru dostawy. 

W przypadku braku podania okresu gwarancji w ofercie, Zamawiający odrzuci ofertę 

Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.  

 

16.7. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba 

punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  

16.8. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających 

odrzuceniu. 

16.9. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 
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17. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                   

i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane                    

w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).  

Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w terminie 

określonym w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą 

przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

W przypadku powierzenia części zamówienia do realizacji podwykonawcom, wykonawca 

zobowiązany jest do wskazania w ofercie dokładnie te części zamówienia, której realizację 

powierzy podwykonawcy.  

Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie, części zamówienia, których wykonanie powierzy 

podwykonawcy, to jest zobowiązany przestrzegać zapisów zawartych w postanowieniach 

umowy, w zakresie podwykonawstwa. 

18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane zabezpieczenie. 

19. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej 

Specyfikacji. 

19.1. ZMIANY UMOWY: 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy: 1) W przypadkach 

przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego.                  

2) Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez 

Wykonawcę. 3) Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane                                  

z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego,            

że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) Zmiany, o których 

mowa mogą dotyczyć: a) zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli zajdą 

okoliczności, na które strony umowy nie będą miały wpływu lub wystąpienia których, nie 

przewidywano w chwili zawarcia niniejszej umowy, b) zmiany podwykonawców, których 

udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający, c) Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do 

rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących 

przepisów. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie wykonywania umowy, zmianą 

zostanie objęta wyłącznie część umowy wykonywana po wejściu w życie nowej stawki podatku. 

Powyższa zmiana następuje z mocy prawa, od dnia wejścia w życie nowej stawki podatku VAT, 

d) zmiana zasad dokonywania odbioru. 5) Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 

4) jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: a) opis 

propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami 
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określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy,              

d) opis wpływu zmiany na terminy wykonania usługi. 6) Zmiany, o których mowa w ust. 4) 

mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem, któreś z niżej wymienionych 

okoliczności: a) obniżenie kosztu wykonania usługi (wynagrodzenia Wykonawcy), b) zmiana 

obowiązujących przepisów, c) siła wyższa. 7) Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do 

umowy. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, 

b) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy - 

wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego. Istnieje możliwość dokonania 

zmiany pracowników jedynie za uprzednią pisemna zgoda Zamawiającego. Wykonawca                    

z własnej inicjatywy proponuje zmianę pracowników w następujących przypadkach: a) śmierci, 

choroby lub innych zdarzeń losowych; b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna                        

z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku zmiany 

pracownika, nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełnić wymagania 

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji. Zamawiający może 

także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa, jeżeli uzna, że nie wykonuje 

należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby                      

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 
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20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

20.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu, 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 niniejszej ustawy. 

20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w 

art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

20.3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego, 

4) opisu przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

20.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

20.5. Wykonawca na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp 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 ustawy Pzp 

20.6. Szczegółowe warunki na temat postępowania odwoławczego w Dziale VI Rozdział 2 

Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.). 

21. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

22. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Prawa 

zamówień publicznych. 

23. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

24. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679               

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                          

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa 

fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – 

gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4" nr  ZP.271.OSP.1.2018 - prowadzonym              

w trybie przetargu nieograniczonego; 
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2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;   

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

4) 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;   

5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6) posiada Pani/Pan: 

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy              

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników); 

3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);      

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

7) nie przysługuje Pani/Panu: 

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

 

25. inne: 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają 

zastosowanie przepisy ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. 

poz. 1579 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016r. poz. 585 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

Nr Nazwa załącznika: 

1 Formularz oferty  

2 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
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3 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

4 Oświadczenie grupa kapitałowa 

5 Dokument dotyczący oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów – 

przykładowy wzór zobowiązania 

6 Wykaz dostaw 

7 Formularz umowy 

8 Szczegółowy opis parametrów techniczno - użytkowych 

 


