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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SWZ)

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynach
NIP: 6422574910, REGON: 276110051
Siedziba: ul. Ks. Pojdy 136, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
Adres do korespondencji: ul. Ks. Pojdy 136, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
Adres strony internetowej: http://ospleszczyny.pl
Adres poczty elektronicznej e-mail: ospleszczyny@o2.pl
tel.: 602184306
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia: http://ospleszczyny.pl/index.php/zamowienia-publiczne

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Wskazanie trybu udzielenia zamówienia: tryb podstawowy.
2. Podstawa prawna: art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz akty
wykonawcze do niej a w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks
cywilny.
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
http://ospleszczyny.pl/index.php/zamowienia-publiczne,
4. Dodatkowe miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu: https://miniportal.uzp.gov.pl,
https://ezamowienia.gov.pl
5. Wartość zamówienia nie przekracza progu unijnego określonego na podstawie art. 3
ustawy Pzp.
6. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt
7 i 8 ustawy Pzp.
10.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.
11.
Strona internetowa postępowania na której dostępne będą zmiany i wyjaśnienia treści
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o
udzielenie zamówienia: http://ospleszczyny.pl/index.php/zamowienia-publiczne

Strona 3

Nr sprawy: OSP-1/2021

III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Leszczynach”
2. Ogólny zakres zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego z napędem 4x4. Pojazd fabrycznie nowy, nie używany.
2.2. Wykonawca zobowiązany będzie do oddania do używania pojazdu spełniającego
wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.
2.3. Zamawiający odbierze pojazd w siedzibie Wykonawcy.
2.4. Wykonawca przeprowadzi szkolenie strażaków OSP Leszczyny w zakresie obsługi i
użytkowania przedmiotu zamówienia.
2.5. Zamawiający wymaga, aby pojazd był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej
niż w 2021 roku, kompletny, spełniał minimalne wymagania określone w opisie
przedmiotu zamówienia i był gotowy do użytkowania.
2.6. Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji dla pojazdu:
1) gwarancja na podwozie – nie mniej niż 2 lata,
2) gwarancja na zabudowę pożarniczą – nie mniej niż 2 lata
2.7. Pojazd stanowiący przedmiot postępowania powinien posiadać wszelkie niezbędne
dokumenty w celu dokonania rejestracji oraz ubezpieczenia pojazdu przez
Zamawiającego .
2.8. Pojazd przekazany do odbioru zamawiającemu powinien:
1) być dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji,
2) musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia,
3) posiadać gwarancję określoną w książce gwarancyjnej oraz zgodnie z pkt 2.5 i na
zabudowę pożarniczą,
2.9. Wraz z pojazdem wykonawca wyda zamawiającemu:
1) dwa komplety kluczyków,
2) wszelkie niezbędne dokumenty w celu rejestracji pojazdu jako pojazd specjalny,
3) instrukcję obsługi w języku polskim.
4) dokument gwarancji wystawiony przez producenta pojazdu,
5) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań polskich przepisów o ruchu
drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych
zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”.
6) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Rozporządzenia MSWiA z dnia
20 czerwca 2007 r. ze zm. , w tym ważne świadectwo dopuszczenia potwierdzające
poniżej wymagania minimalne dla pojazdu kategorii 2 ważne na dzień składania ofert.
2.10. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W
takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie
części (zakresu) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom.
2.11. Zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu
jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.
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2.12. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych
polskich.
2.13. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SWZ nazw producentów
produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty i usługi
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz
eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych
od założonych w niniejszej SWZ. Przy czym, jeśli Wykonawca powołuje się na
rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że oferowane
rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone w SWZ.
3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
34144210-3 –wozy strażackie
4. Informacje dla wykonawców:
4.1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem
podwykonawców. W szczególnym przypadku – jeżeli Wykonawca (na każdym etapie
realizacji zamówienia) dokona zmiany lub zrezygnuje z – podwykonawcy, który jest tym
podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w
art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawca będzie
wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
4.2. W sytuacji gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały
tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji
zastrzega, ze nie mogą być one udostępnione oraz wykazuje, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5. Wymagania i informacje dotyczące umów o podwykonawstwo:
Wykonawca za wszelkie działania podwykonawcy będzie odpowiadał jak za działania
własne, zatem wszelkie związane z działaniami podwykonawców roszczenia Zamawiający
może kierować bezpośrednio do Wykonawcy.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin dostarczenia samochodu do siedziby zamawiającego: do 30.11.2021 r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
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2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w
art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczących:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku wymaga, aby wykonawcy prowadzący
działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów
zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub
miejsce zamieszkania. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym pozwoli na identyfikację podmiotu występującego w postępowaniu, a w
szczególności ustalenie czy podmiot występujący jako spółka handlowa jest wpisany
do odpowiedniego rejestru (wypis z Krajowego rejestru Sądowego – KRS i/lub
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczegółowych warunków udziału w
postępowaniu.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczegółowych warunków udziału w
postępowaniu.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- wykonał w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 2 dostawy samochodu ratowniczo –
gaśniczego o wartości co najmniej 750 000,00 zł każda,
3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów zgodnie z art. 118 ust 1 ustawy Pzp, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
niniejszego zamówienia (Załącznik nr 6 SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. Warunki udziału w
postępowaniu Wykonawcy ci powinni spełniać łącznie.
5. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w załączonych dokumentach i oświadczeniach do
niniejszej SWZ.
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VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA
ZAMÓWIENIA

Z

POSTĘPOWANIA

O

UDZIELENIE

1. Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę
z postepowania o udzielenie zamówienia, w następujących przypadkach:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo ) będącego
osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art.
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia,
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
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2.

3.
4.

5.

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od
siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do
zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego
wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Zamawiający, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp, wykluczy również
Wykonawcę,:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury;
Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia
Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych
Wykonawców.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ ORAZ
TERMINY ICH SKŁADANIA, W TYM PODMIOTOWE ŚRODKI
DOWODOWE.
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie:
- w celu skutecznego złożenia oferty:
1.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ oraz wypełniony
i podpisany Opis Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 1 do SWZ;
Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej – zgodnie z rozdziałem VIII
niniejszej SWZ.
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1.2. jeżeli dotyczy – Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu
albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba
reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana
jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i
informacji o Działalności Gospodarczej;
1.3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o
którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert podpisane
odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (należy
skorzystać z druków oświadczeń stanowiących załączniki nr 2 do SWZ);
Oświadczenia to tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe
środki dowodowe.
1.4.
Jeżeli dotyczy, czyli w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców
wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.5. Jeżeli dotyczy, czyli w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadzie wskazanej w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp – składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów –
zaleca się skorzystanie z druków oświadczeń stanowiących załączniki nr 6 do SWZ.
1.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem
Wykonawcy. W tym celu podmiot udostępniający zasoby złoży stosowne oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (należy skorzystać z
druków oświadczeń stanowiących załączniki nr 2 SWZ);
1.7. W przypadku gdy zdolności techniczne lub zawodowe, innego podmiotu 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) złożył zobowiązanie do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże że spełnia warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie.
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2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
prowadzonego postępowania pod ogłoszeniem informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach;
3. W następnej kolejności (zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp) Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym (nie
krótszym niż 5 dni) terminie – następujących podmiotowych środków dowodowych
aktualnych na dzień złożenia potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
2 samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane zł,
Wykaz dostaw zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik 4 do
SWZ.
Do każdej dostawy, wskazanej w wykazie dostaw, należy załączyć dowody
potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty;
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopia świadectwa dopuszczenia wydanego
przez CNBOP w Józefowie na oferowany samochód ratowniczo-gaśniczy.
4. Forma dokumentów.
11.1.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w niniejszym postępowaniu pod
rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej.
11.2.
Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy ustawa Pzp wraz z aktami
wykonawczymi, nakazuje złożenie oryginałów dokumentów, Zamawiający dopuszcza
w ich miejsce także kopie notarialnie poświadczone za zgodność z oryginałem.
11.3.
Pełnomocnictwa mogą być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub
kopii poświadczonej przez notariusza (nie może jej zastąpić uwierzytelnienie
pełnomocnictwa przez ustanowionego pełnomocnika).
11.4.
Wszelkie oświadczenia Wykonawcy winny być składane w oryginale.
11.5.
Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 4.3. i 4.4.
mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
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11.6.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują 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.
11.7.
Gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości,
co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
11.8.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem
na język polski.
11.9.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego dokumentu.
11.10.
Wszystkie dokumenty, w tym ofertę, oświadczenia opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, a następnie szyfruje wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
5. Podmioty zagraniczne
5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert).
5.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach i oświadczeniach
wyszczególnionych niniejszej specyfikacji.
VIII. INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

SIĘ

ORAZ

1. Informacje ogólne:
1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem:
 https://miniportal.uzp.gov.pl/,
 https://epuap.gov.pl
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Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) ePUAP: /8411Z/SkrytkaESP,
jako adresata należy wyszukać Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
 poczty elektronicznej ospleszczyny@o2.pl
1.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
1.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP).
1.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
1.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
1.6. Zamawiający przekazuje Identyfikator postępowania – ID postepowania jako załącznik
do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście
wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub
ze strony głównej z zakładki Postepowania.
2. Złożenie oferty w postępowaniu
2.1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty
przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach
danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem.
2.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2.3. Ofertę w postępowaniu
składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
2.4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
2.5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności
tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten
plik zaszyfrować.
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2.6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunków udziału w postepowaniu, w zakresie wskazanym w Rozdziale VII pkt 1.3.
SWZ w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami
stanowiącymi ofertę.
2.7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
2.8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania
oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
2.9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie
dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy
składania ofert i wniosków)
3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż
wskazanych w pkt 2), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
3.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email ospleszczyny@o2.pl
3.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również
możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej,
na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz Rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

IX.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) Grzegorz Swinka – Prezes OSP Leszczyny, tel. 602 184 306
b) Michał Kasperek – Naczelnik OSP Leszczyny, tel. 508 272 060
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X. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ
1. Wykonawca zgodnie z art. 284 ustawy Pzp może zwrócić się do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), kierując wniosek na adres
poczty elektronicznej ospleszczyny@o2.pl
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to
czas udzielania wyjaśnień.
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 5 dni przed upływem terminu
składania ofert.
3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 2.2
niniejszego rozdziału przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się
wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego
przygotowania i złożenia ofert.
4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia
nie wpłynął w terminie o którym mowa w pkt. 2.2. niniejszego rozdziału Zamawiający nie
ma obowiązku udzielenia wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania
ofert.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienia treści SWZ.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła
zapytania na swojej stronie internetowej.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający
udostępni na stronie internetowej.
8. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od
wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ
i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na
ich przygotowanie.
9. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez
zamieszczenie informacji na stronie internetowej zamawiającego, na której została
udostępniona SWZ.
10. Informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza Biuletynie
Zamówień Publicznych w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.
11.Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej
zamawiającego.
12. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SWZ.
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XI.

WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu
składania ofert, tj. do dnia 17.10.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania
ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż kolejne 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofert.
4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania
z ofertą, o którym mowa w pkt 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą.
XIV.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.
2.
3.
4.
5.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Wykonawca sporządza ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6.
Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu wymagane postanowieniami Rozdziału
VII pkt. 1.3. SWZ w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z
plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP);
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu
określonych przez Zamawiającego w SWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik
nr 2 oraz nr 6 do SWZ);
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3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy;
4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert
składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii;
5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania
innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający
może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( t. j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 ), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty
o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;
6) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13, 14 RODO { rozporządzenie 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) }.
7) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
8) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy zamieszczonych jako załączniki do SWZ, powinny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy
9) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Każdy dokument
składający się na ofertę powinien być czytelny.
10) Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę,
w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
11) Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na
komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2,
7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.
Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu.
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12) Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu
zaufanego lub podpisu osobistego.
13) Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder,
do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie
z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez
szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania
Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę .
14) Oferta oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp muszą być złożone w oryginale.
15) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej
formie, jak składana oferta ( t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie
elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97
§ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r - Prawo o notariacie, które to poświadczenie
notariusz opatruje podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym
podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna
kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
16) Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.
17) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r poz.
1010 i 1649), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, nie
później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości że nie mogą
być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji dot. nazw albo imion i
nazwisk oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca
zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cen lub kosztów
zawartych w ofertach. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym pliku, wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”
a następnie z plikami stanowiącymi jawną część skompresować do jednego pliku
archiwum (ZIP) .
Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie
traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez
Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych
klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy pzp.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
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informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1010).
18) Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić w jednym
egzemplarzu.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób
złożenia oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu oraz
w Rozdziale VIII pkt. 2 SWZ.
19) Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania
oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten
numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego
wycofania oferty.
20) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
XV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, za pośrednictwem „Formularza do
złożenia lub wycofania oferty” na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu , w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Sposób złożenia oferty opisany został w Rozdziale VIII SWZ oraz w „Instrukcji
użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 17.09.2021
roku, do godz. 08:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2021 roku o godz. 09:00.
4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez
wskazanie pliku do odszyfrowania.
8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
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9. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
10.
Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
XVI.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca ma obowiązek podać w ofercie w Formularzu Oferty cenę – wynagrodzenie
ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia brutto w złotych oraz kwotę podatku
VAT w złotych.
2. Cenę w ofercie należy podać zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014
r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830). Cenę należy
określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę iż kwoty zaokrągla
się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od
0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza (art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług).
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając
ofertę, winien poinformować Zmawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj)
towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
Ważne oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów i przypisanych im
wag (znaczenia)
Kryteria oceny ofert
Kryterium „A” – cena oferty – 60%
Kryterium „B” – pojemność zbiornika wody – 20%
Kryterium „C” – gwarancja na podwozie – 10%
Kryterium „D” – gwarancja na zabudowę pożarniczą – 10%
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Kryterium „A” – cena oferty
Oferty będą oceniane według poniższego wzoru:
Cmin
Cb

An =

x 100 pkt x 0,60

gdzie:
An – liczba punktów przyznana ofercie „n” za spełnienie kryterium „A”
Cmin – cena najniższa spośród złożonych ważnych ofert
Cb – cena oferty badanej/ocenianej
60

– waga (znaczenie %) kryterium oceny
KRYTERIUM „B” – pojemność zbiornika wody
Lp

1.

Oceniany
parametr

Sposób obliczenia
wartości kryterium

Oferta

Pojemność
zbiornika
wody

Min. 2,5 m

3

min. 2,5 m3 – 0 pkt
min. 3,0 m3 – 10 pkt
min. 3,5 m3 – 20 pkt

KRYTERIUM „C” – gwarancja na podwozie
Lp

1.

Oceniany
parametr

Gwarancja na
podwozie

Oferta

Min. 24
miesiące
gwarancji

Sposób obliczenia
wartości kryterium

Min. 24 miesiące – 0 pkt.
Min. 30 miesięcy – 5 pkt
Min. 36 miesięcy – 10 pkt

KRYTERIUM „D” – gwarancja na zabudowę pożarniczą
Lp

1.

Oceniany
parametr

Gwarancja na
zabudowę
pożarniczą

Oferta

Min. 24
miesiące
gwarancji

Sposób obliczenia
wartości kryterium

Min. 24 miesiące – 0 pkt.
Min. 30 miesięcy – 5 pkt
Min. 36 miesięcy – 10 pkt

Jeśli Wykonawca zaoferuje pojemność zbiornika większą niż 3,5 m3 lub gwarancję
dłuższą niż 36 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny punktowany
przedział w danym kryterium tj. odpowiednio 3,5m3 i 36 miesięcy.
Łączna liczba punktów przyznanych danej ofercie stanowi sumę punktów uzyskanych
za kryterium ceny, pojemności zbiornika, gwarancji na podwozie i gwarancji na
zabudowę pożarniczą.
Łączna liczba punków uzyskanych przez daną ofertę = An + Bn + Cn + Dn
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Obliczenia według powyższych wzorów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Zamawiający wybierze ofertę, która spełni wymagania ustawy
PZP, niniejszej SWZ oraz zdobędzie najwyższą liczbę punktów.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty przez Wykonawcę.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną a jeżeli zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
ofert dodatkowych.
XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający, zgodnie z art. 253 ustawy Pzp, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
oferty informuje równocześnie wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i
łączną punktację,
2) Wykonawcach, których zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie, zgodnie z art. 253 ust.2 ustawy Pzp, informacje, o
których mowa w pkt. 1 ppkt. 1), na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający zawiera umowę, w sprawie zamówienia publicznego w formie pisemnej, z
uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia Wykonawcy o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli
zostało przesłane w inny sposób.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę, w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w pkt. 3., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
złożono tylko jedną ofertę.
5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
6. Wykonawca, o którym mowa w pkt. 3., ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które
stanowią Załącznik nr 5 do SWZ.
Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
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7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści zawieranej umowy określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ.
2. Zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w
§13 projektu umowy (załącznik nr 5 do SWZ).
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejszą, zobowiązuje się do
zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem SWZ.
XX.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w
Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego
postępowanie o udzielenie zamówienia oraz wobec dokumentów zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp,
oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznego systemu
zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na
projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy
ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców
lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego
obowiązany
3. Odwołanie powinno zawierać elementy wymienione w art. 516 ustawy Pzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej
albo postaci albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej,
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się
z jego treścią przed upływem tego terminu.
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6. Termin wniesienia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a w terminie 10 dni od
dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów
zamówienia na stronie internetowej;
3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6.1. 23.6.2. niniejszego
rozdziału wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień
publicznych.
8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14
dni od dnia doręczenia orzeczenia tej Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa
w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r – Prawo Pocztowe ( t. jedn. Dz. U. 2018 poz. 2188 ) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
XXI. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu składania ofert, zmienić treść SWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę, Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w toku badania i oceny ofert może
żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz
przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń.
3. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie,
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko
Zamawiającemu.
5. W sprawach nie ujętych w niniejszej SWZ i ustawie Pzp, mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
6. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku
postępowania opisane są w załączniki nr 7 do SWZ.
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Załączniki do SWZ stanowią integralną jej część
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 –

– Opis przedmiotu zamówienia
wzór oświadczenia o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu
wykluczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Pzp.

Załącznik nr 3 – wzór Formularza oferty;
Załącznik nr 4 - wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert
Załącznik nr 5 – Wzór umowy
Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w OSP
Leszczyny.
Załącznik nr 8 – Oświadczenie RODO
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