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POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA DOSTAWĘ
PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM 1 – bez przeprowadzenia negocjacji
(art. 275 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Dz.U.2019.2019 z dnia
2019.10.24)
o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie
art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej
Bystrej
ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa Zamawiającego:
REGON:
NIP:
Miejscowość:
Adres:

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej
072339774
5532188136
BYSTRA
34-382 Bystra

Adres do korespondencji:
Urząd Gminy Radziechowy – Wieprz, Wieprz 700,
34-381 Radziechowy
Strona internetowa: http://www.bip.radziechowy-wieprz.pl
e-mail:
ug@radziechowy-wieprz.pl

Zatwierdzam:
Bartłomiej Dybaś
Bystra, dnia 10.08.2021
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INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiającym jest:

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej
Nazwa Zamawiającego:
REGON:
NIP:
Miejscowość:
Adres:

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej
072339774
5532188136
BYSTRA
34-382 Bystra

Adres do korespondencji:
Urząd Gminy Radziechowy – Wieprz, Wieprz 700,
34-381 Radziechowy
Strona internetowa: http://www.bip.radziechowy-wieprz.pl
e-mail:
ug@radziechowy-wieprz.pl
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z
napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bystrej.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34144210-3 – Wozy strażackie
1. Postępowanie jest prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM 1 – bez przeprowadzenia
negocjacji (art. 275 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Dz.U.2019.2019 z dnia
2019.10.24)zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania
ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną
odrzucone.
Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 1 samochodu strażackiego.
3. Komunikacja w postępowaniu
W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 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 miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych
za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,

2

1/2021
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń
oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Zamawiający przekazuje link
do postępowania w niniejszej SWZ (opis sposobu przygotowania oferty) Dane postępowanie można
wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców”
lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika
urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie
Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i
oznaczania czasu odbioru danych:
- specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z
kodowaniem UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane
zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
Integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu
ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie
Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane
poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
Mozilla Firefox od wersji 15
Google Chrome od wersji 20
Microsoft Edge
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w
złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
12. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem
zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 261 ustawy Pzp).

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowi Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bystrej
Parametry techniczne samochodu powinny odpowiadać minimalnym wymaganiom
Zamawiającego, określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 1 do SWZ.
Wykaz sprzętu ratowniczego i wyposażenia średniego samochodu ratowniczo –
gaśniczego jednostki OSP Juszczyna, dla którego należy wykonać uchwyty i mocowania
stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
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Wszystkie wskazane z nazwy urządzenia, materiały, lub sprzęty należy rozumieć
jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych
(przykładowe). Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji – do 20.11.2021r.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek obligatoryjnych, o których mowa w art.
108 ust. 1 ustawy Pzp,;
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu do potwierdzenia oświadczeniem do oferty – zał.
Nr 3 do SIWZ, w tym dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika z
odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
c)

zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał należycie co najmniej 2 dostawy fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego z napędem 4x4, o parametrach zbliżonych do przedmiotu zamówienia.
IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w punkcie
III 1.1 niniejszej specyfikacji muszą być:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
spełnianiu warunków udziałów w postępowaniu – sporządzone wg załącznika nr 3 do
niniejszej SWZ,
2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków, o których mowa w punkcie III 1.2
niniejszej specyfikacji muszą być:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziałów w postępowaniu, o których mowa w pkt III
1.2 SWZ - sporządzone wg załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ,
b) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
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niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, 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 udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
Wykonawca sporządzi dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

V. INNE DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ
1) wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji;
2) wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania;
3) wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu;
4) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie
pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać
uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i
musi być złożone w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii.
Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są
wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym.
Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie – że pełnomocnictwo ustanowione do jego
reprezentacji zostało podpisane przez osobę/y uprawnione do działania w jego imieniu;
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, 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 udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
7) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do
oferty: wykaz materiałów/urządzeń/wyrobów równoważnych przyjętych do kalkulacji ceny
oferty oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji
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technicznej. Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań
parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
Va. ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZEZ WYKONAWCÓW:
1.
Dokumenty, o których mowa w rozdziale V winny być złożone w oryginale lub w kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem z wyłączeniem dokumentów o których mowa w ppkt 14, które należy przedłożyć w oryginale, a w przypadku pełnomocnictwa dopuszczalna jest
również forma notarialnie uwierzytelnionej kopii. Pozostałe dokumenty winny być złożone w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym
muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
2.
Informacje na temat możliwości składania oferty wspólnej (przez dwa lub więcej
podmiotów):
a)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
UWAGA:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą
nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
b)
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą udokumentować – przy ofercie - że
pełnomocnictwo ustanowione do ich reprezentowania zostało podpisane przez osobę[y]
uprawnione do działania w ich imieniu.
c)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia,
o którym mowa w dziale 6.3 ust. 2), 3), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
d)
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę,
E)
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie ofertą
najkorzystniejszą, wówczas Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego - umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
3.
Korzystanie z podwykonawstwa:
a)
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części niniejszego zamówienia.
b)
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia (zakres zamówienia),
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców, jeżeli są już znani.
c)
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
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4.
Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają
świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów . Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
4.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty
udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu .
6.
UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać
się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania
ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby .
7.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 6
SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów
określonych w Rozdziale 6 SWZ .
VI. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium, ani zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
VII. FORMA
WZAJEMNEGO
Z WYKONAWCAMI

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II),
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz
do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 2. Zamawiający może
również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email
ug@radziechowy-wieprz.pl lub ipieronek@radziechowy-wieprz.pl.
2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
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elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w
pkt 1 adres email.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania
dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
w zakresie proceduralnym: Izabela Pieronek , tel. 338601582
w zakresie merytorycznym: Bartłomiej Dybaś, tel. 511530616

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu zgodnie z drukiem OFERTA, stanowiącym
załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1025 z późn.
zm.) 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.
3. W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia za przedmiot zamówienia cena
oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, a także
uwzględnia ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z
jej wykonaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu
umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego za
przedmiot zamówienia.
1.

IX.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 20.08.2021 r. do godz. 10:00
Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na
miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Adres skrytki ePUAP
Zamawiającego:
/d9r03ft6pz/skrytka
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2021r., o godzinie 10:30 . Identyfikator postępowania w
miniPortalu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do
odszyfrowania.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z
otwarcia ofert.
6.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
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b) Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
c) Oferta/wniosek powinna/powinien być sporządzona/sporządzony w języku polskim.
d) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
e) Oferta powinna 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. W
celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru .
f) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
g) Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.),
Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być
udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa..
h) Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wnioskudostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu
oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona
będzie korespondencja związana z postępowaniem.
i) Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie
korzystania z miniPortal. Zamawiajacy udostepnia instrukcję jako załącznik nr 7 do SWZ.
j) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
k) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
l) Identyfikator postępowania w miniPortalu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia
18.09.2021r.
XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY OFERT - KRYTERIA OCENY OFERT
Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
1. Cena – 60%,
2. Dodatkowa gwarancja na zabudowę pożarniczą – 40%
ŁĄCZNIE 100%.
Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium
następującego wzoru:

Cena punktacja zostanie wyliczona według
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C=

Cena najniższa przedstawiona przez wykonawców
spośród przyjętych do oceny ofert
---------------------------------------------------------- x 60%
Cena oferty badanej

x 100

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium dodatkowa gwarancja na zabudowę pożarniczą
Zamawiający zastosuje następującą punktację:
36 miesięcy – 10 pkt
48 miesięcy – 20 pkt
60 miesięcy – 40 pkt
Uwaga! Wymagana minimalna gwarancja na podwozie samochodu wraz z kabiną załogi wynosi 24
miesiące.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów kryterium
cena + dodatkowa gwarancja na zabudowę pożarniczą, obliczoną wg powyższych zasad.
XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o
którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
XIII. ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY
Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym
Zał. Nr 7 do SWZ.

XIV. POUCZENIE
WYKONAWCY W
ZAMÓWIENIA

O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH
TOKU NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w
konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich
Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
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1)
niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2)
zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie
internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1)
5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2)
10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego
rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego
dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne
z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
XV KLAUZULA RODO
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:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej, 34382 Bystra reprezentowana przez Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr 1/2021 Zakup fabrycznie
nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej
Bystrej.
- 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 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; osoby upoważnione
przez Zamawiającego Ochotniczą Straż Pożarną w Juszczynie , którzy muszą mieć dostęp do danych,
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty, które przetwarzają Pani/ Pana
dane osobowe w imieniu Zamawiającego na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) jak i dostawcy usług wspierających działania
Zamawiającego oraz organy administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji
administracyjnej lub orzeczenia sądowego)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
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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;
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;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
−
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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
−
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−
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.
XVI. ZAŁĄCZNIKI

1) Załącznik nr 1 do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
2) Załącznik nr 2 do SWZ Wykaz sprzętu ratowniczego i wyposażenia średniego
samochodu ratowniczo – gaśniczego jednostki OSP Juszczyna, dla którego należy
wykonać uchwyty i mocowania
3) Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania, Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu
4) Załącznik nr 4 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego
5) Załącznik nr 5 do SWZ – Formularz ofertowy
6) Załącznik nr 6 do SWZ – Formularz Specyfikacji Technicznej
7) Załącznik nr 7 do SWZ Wzór umowy
8) Załacznik nr 8 do SWZ – identyfikator postępowania
9) Załącznik nr 9 do SWZ – instrukcja użytkownika aplikacji miniPortal
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