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Rozdział 1. Informacje o Zamawiającym 
 
Nazwa Zamawiającego: 
Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna w Chróścinie”,  
ul. Niemodlińska 69, 46-073 Chróścina 
wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000034265, NIP: 9910242816, REGON: 531549255 
reprezentowane przez Krzysztofa Berka - Prezesa Stowarzyszenia 
UWAGA: 

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ związaną z przedmiotowym postępowaniem należy 
kierować na adres Urzędu Gminy Dąbrowa: ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa  
STRONA INTERNETOWA NA CELE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO: Biuletyn 
Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa: www.bip.bminadabrowa.pl  oraz tel./fax.: 77/ 
464-10-10 w. 105 

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których  
 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 

 
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej 
ustawy. 
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
 Biuletyn Zamówień Publicznych 
 strona internetowa Gminy Dąbrowa: www.bip.gminadabrowa.pl  
 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz 

w Urzędzie Gminy Dąbrowa. 
 
 

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego o napędzie 
uterenowionym dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chróścinie. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 6 do SIWZ  - minimalne wymagania 
techniczno - użytkowe. 
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UWAGA: 

1. Zamawiający informuje, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia: typy i symbole 
materiałów lub urządzeń oraz ewentualne nazwy ich producentów zostały określone w celu 
sprecyzowania parametrów i warunków techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że 
zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż 
określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, 
udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Nie 
wykazanie materiałów lub urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja 
dostarczenia materiałów i urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. (Należy 
załączyć dokument/dokumenty potwierdzające, że oferta równoważna spełnia żądane 
parametry). 

2. Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry są parametrami minimalnymi sprzętu. 
3. Jeśli do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wymagane są materiały 

eksploatacyjne, cena podawana w ofercie powinna uwzględniać wymagane materiały 
eksploatacyjne. Zamawiający wymaga, żeby oferowane materiały eksploatacyjne były 
fabrycznie nowe, oryginalne i zalecane przez producenta sprzętu. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia. 
5. Wyposażenie określone w przedmiocie zamówienia musi spełniać określone innymi przepisami 

wymogi jakościowe i bezpieczeństwa. 
6. Wszystkie składniki wyposażenia muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania, 

wynikające z odrębnych przepisów w zakresie ich stosowania (jeżeli dotyczy). 
7. Dostarczony sprzęt winien być nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń. 
 
Wspólny Słownik Zamówień: 
Kody CPV  
34 14 42 10-3 - wozy strażackie 
35 11 00 00-8 – sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa 
34 14 42 00-0 – pojazdy służb ratowniczych 
 

 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia 
 
Termin wykonywania zamówienia: do 20.11.2020 r. 
 

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełnienia tych warunków. 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
 

 spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
 nie podlegają wykluczeniu;  
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1. Warunki udziału w postępowaniu: 
1.1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego  
 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli oświadczy spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu ogólnym oświadczeniem Wykonawcy składanym na 
podstawie art. 25a ust. 1 
 
 

1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli oświadczy spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu ogólnym oświadczeniem Wykonawcy składanym na 
podstawie art. 25a ust. 1 
 
1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa  
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: 
 

a) Wykonawca wykaże, że wykonał  należycie w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należyciedostawy obejmujące wykonanie co najmniej 
1 dostawę w zakresie samochodu ratowniczo- gaśniczego typu średniego lub 
ciężkiego o wartości min. 700.000,00 złotych, (słownie: siedemset tysięcy złotych 
00/100), zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 
Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla 
uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. Zamawiający nie uzna przedstawienia 
w ramach doświadczenia dostawy pojazdu lub pojazdów specjalnego przeznaczenia dla 
jednostek straży pożarnych innych niż samochody ratowniczo-gaśnicze. 
- w przypadku wykazania wartości należycie wykonanych lub wykonywanych dostaw 
w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty wg średniego 
kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu przesłania 
ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 
 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimstosunków 
prawnych. 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do 
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oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania 
innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie 
będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby 
nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu 
i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia 
(w szczególności wiedza, doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne 
nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy.  
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 
ustawy pzp. 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 
na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,  

jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne. 

 
2. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy: 

2.1. Obligatoryjneokreślone w art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 ustawy Pzp. Zamawiający 
wykluczy z postępowania: 

1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie 
wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
1) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

2) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

3) skarbowe, 
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4) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3. wykonawcę, 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 13; 

4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; 

5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, 
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie dostaw, brał udział w 
przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych; 

10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 
1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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13. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył 
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, 
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, 
jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu 
o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do 
negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i 
kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków 
zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia 
obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

2.2. Postawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, 
stosownie dotreści art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:  

 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) 
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 
- Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3)  jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 
z: 
a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co 
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 
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5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 
złotych; 

6) 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 
wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 
3000 złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 
3. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 p.z.p., gdy osoba, o 
której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 
ust. 1 pkt 13 lit. a-c p.z.p., jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 
został określony inny okres wykluczenia;  

2)  w przypadkach, o których mowa:  
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 p.z.p., gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 
została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d p.z.p.,  
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 p.z.p.,  
c) w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 p.z.p. - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio 
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od 
dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się 
ostateczna;  

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 
p.z.p., jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia;  

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 p.z.p., jeżeli nie upłynął okres, na 
jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 p.z.p., jeżeli nie upłynął okres 
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  

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

p.z.p. lub art. 24 ust. 5 p.z.p., może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
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naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, 
jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w 
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 
jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna 
za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 p.z.p.  

 
3.2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 p.z.p., przed wykluczeniem 

wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.  

 
 

3.3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 

żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 zgodnie 
z etapami określonymi w tym rozdziale.  

 
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki 

określone w ust. 1 spełniają łącznie, natomiast warunek w ust. 2 dotyczący nie podlegania 
wykluczeniu winien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie (składających ofertę 
wspólną). 

 

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów,w tym potwierdzających spełnianie 
warunków w niniejszym postępowaniu, wymaganych od Wykonawców 

 
Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa 
ust. 1 ustawy Pzp. (procedura odwrócona), stąd Wykonawca będzie składał dokumenty 
w ramach etapów określonych w niniejszym rozdziale. 
 
1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, 

KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ(wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 
niniejszej specyfikacji wraz z podaniem ceny oferty- cena oferty winna zawierać wszystkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu zadania określonego w SIWZ): 
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1) Oświadczenia Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1(wg wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji) 

2) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, 
dooddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia– jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu.  

3) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie– 
w przypadku: 
 

a) podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – 
pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.  

b) podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych 
przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w 
postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).  

 
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia – art. 22d ustawy Pzp. 
 

2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD 
DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU 
ZŁOŻONYCH OFERT:  

 
1) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. – wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji., 
Oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Gminy 
Dąbrowa http://http://www.bip.gminadabrowa.plwykaz złożonych w danym 
postępowaniu ofert. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie 
składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 
 

3. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY AKTUALNE NA DZIEŃ ZŁOŻENIE, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ 
WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA W WYZNACZONYM 
TERMINIE, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI:  

 
3.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: 
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
 

3.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w 
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kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, żenie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  
 

3.3. Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 
 

1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a 
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert– warunki zostały określone w Rozdziale 
V ust. 1.3. lit. a niniejszej  specyfikacji - wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, 
 

4. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. 

5. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, 
komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  

7. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca  2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 z 
późn. zm.). 
 

Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 
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1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania; 

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia; 

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 
dokumentów; 

4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. 
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

(konsorcjum)zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed 
zawarciem umowy żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

 

Rozdział 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby 
uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 

 
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą w formie:  
 pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1 
 faksem (nr 77/ 464-10-10 w. 105) 
 pocztą elektroniczną (e-mail: Zamawiającego: ospchroscina@gmail.com,przesyłki 

elektroniczne zaleca się opatrzyć tematem Przetarg - <<nazwa zadania>>),  
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 
oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami 
muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 
elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania, a następnie niezwłocznie potwierdzają pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości 
uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą 
prawidłowego nadania faksu lub poczty elektronicznej na numery faksu i adres e-mail 
wskazane przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

4. SIWZ została opublikowana na stronie: www.bip.gminadabrowa.pl oraz można ją także 
odebrać w siedzibie Zamawiającego, w godzinach urzędowania Zamawiającego. 
 Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia Pana Krzysztof Berka, 

tel.: 509 457 052 
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5. Zamawiający wymaga formy pisemnej w przypadku składania ofert i jej załączników, 
składania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz wyjaśnień 
dotyczących treści oferty jak i jej uzupełnienia.  

 

Rozdział 9. Wymagania dotyczące wadium 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 

Rozdział 10. Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia 
składania ofert włącznie (od ostatecznego terminu składania ofert). 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  
 

Rozdział 11. Opis sposobu przygotowania ofert 
 
1. Opakowanie i adresowanie oferty: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 
zaadresowanym i opisanym: 

Nadawca: 
<<nazwa i adres Wykonawcy/ pieczęć>> 
 
Adres dostarczenia: 
GMINA DĄBROWA 
ul. Ks. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, pok. nr 1 /biuro podawcze/ 
OFERTA NA ZNAK SPRAWY: NR OSP.ZP.1.2020 
Nazwa zadania: 

Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 
dla potrzeb jednostki OSP Chróścina 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 
<<termin otwarcia ofert>> 
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2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie 

prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo 
w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje 
osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów 
(Pełnomocnictwa) załączonych do oferty. 

3. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty 
(ostatnie strony w ofercie), 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 
spowoduje ich odtajnienie. 

4. Informacje pozostałe: 
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ, 
3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  
b) w formie pisemnej. 

5. Zaleca się, aby: 
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 

oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub 
posiadającą Pełnomocnictwo, 

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana 
i oznaczona kolejnymi numerami, 

c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji. 
6. Zmiana / wycofanie oferty: 

a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić lub wycofać ofertę, 

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio 
„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 
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d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci Wykonawcy po upływie 
terminu do wniesienia odwołania, oraz niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu 
oferty po terminie. 

Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminy Dąbrowa w Urzędzie Gminy,Dąbrowa ul. Ks. J. 

Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa,pokój nr 1 /biuro podawcze/ w terminie do dnia 21-07-
2020 roku, godz.11:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Dąbrowa,  ul. Ks. J. Sztonyka 56, 49-120 
Dąbrowa, pok. 106 /sala konferencyjna/dnia 21-07-2020 roku, godz.11:15 

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu 
ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz.:jak. w ust. 2. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.  

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
(http://www.bip.gminadabrowa.pl) informacje dotyczące: 
 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
 ceny ofert. 
Od tego momentu (bez dodatkowego powiadamiania) biegnie trzydniowy termin na 
składanie przez Wykonawców oświadczeń dotyczących grupy kapitałowej, o których 
mowa w rozdziale 6 ust. 2 niniejszej specyfikacji. 

7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 
do Zamawiającego. 

 

Rozdział 13. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową, wynikającą z formularza ofertowego i obejmuje 
całkowite wynagrodzenie za zrealizowanie kompletnego przedmiotu zamówienia, 
umożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Cena oferty, stawki jednostkowe i ceny występujące w ofercie będą podane przez 
wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN), przy czym cena oferty z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie 
w złotych polskich. 

12. Dla przedmiotu zamówienia pochodzącego z importu, tj. krajów spoza Unii Europejskiej, 
cena oferty (PLN) musi uwzględniać wszystkie opłaty, które są należne w kraju 
Zamawiającego. 

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

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
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Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu 
oceny ofert 

 

 
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie: 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które : 

 zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania; 

 nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną w sposób 
następujący: 

P=P1+P2 
 
gdzie: 
P – ogólna liczba punktów 
P1, P2, P3 – punkty otrzymane w poszczególnych kryteriach 

 
 P1 – liczba punktów w kryterium „Cena ofertowa” 

W celu przydzielenia  punktów  Zamawiający wyliczy ilość punktów wg wzoru: 


 C

 C
P1

OB

N 60 

Gdzie: 
CN - najniższa zaoferowana cena brutto, spośród ofert badanych 
COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej  
 

 P2 – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”  

L.p. Kryterium Znaczenie 
Procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów, 
jakie może otrzymać oferta 

za dane kryterium 
1. Cena ofertowa 60 % 60 
2. Okres gwarancji 40 % 40 
Łącznie 100 % 100 
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Okres gwarancji na cały pojazd (podwozia oraz zabudowy) należy podawać 
w pełnych miesiącach. 
Ocena ofert przy zastosowaniu tego kryterium zostanie dokonana przez Zmawiającego 
na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w Formularzu Oferty - 
załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to: 24 miesięcy 
Maksymalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to: 36miesięcy 
 
 
W ramach tego kryterium Wykonawca wyliczy punktację wg wzoru: 


 O

O
2

N

BP 40(max liczba punktów w ocenianej pozycji) 

P2 - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium okres gwarancji 
OB–Okres gwarancji zaoferowany w ofercie badanej [w miesiącach] 
ON–Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród ofert badanych [w miesiącach] 

 

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji (max 36 miesięcy) będzie najwyżej 
oceniona w ramach kryterium „Okres gwarancji”. 

Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w Formularzu Oferty oferowany okres 
gwarancji: od 24 do 36miesięcy. 
UWAGA: zaproponowanie okresu za wady krótszego niż 24 miesięcy, będzie skutkować 
odrzuceniem oferty Wykonawcy jako nie odpowiadającej treści niniejszej SIWZ po mocy art. 
89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Jeśli Wykonawca zaproponuje okres rękojmi za wady dłuższy niż 36 
miesięcy Zamawiający do wyliczenia przyjmie 36 miesięcy. 
 

3. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę we wszystkich kryteriach. 
Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę 
punktów. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w ramach 
wszystkich kryteriów – 100 pkt. Jeżeli zamawiający nie może wybrać oferty 
najkorzystniejszej 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. 

 
 

Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób 
określony w art. 94 ustawy Pzp. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty 
przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy 
na warunkach określonych w złożonej ofercie.  

 

Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
 

Rozdział 17. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 1do SIWZ.  
Uwaga – w Załączniku Nr 1 zawarte są informacje dotyczące możliwości i warunków 
zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane 
w ogłoszeniu o zamówieniu. 
 
 
 

Rozdział 18. Informacje o podwykonawstwie 
 
1. Informacje o podwykonawstwie: 

1) informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2: 
nie dotyczy, 

 

Rozdział 19. Inne informacje 
 
1. Zamawiający nie przewiduje: 

1) składania ofert częściowych i wariantowych, 
2) zawarcia umowy ramowej, 
3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 
5) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski. 
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Rozdział 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
w Dziale VI tej ustawy. 
 

Rozdział 21. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 
 
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy 
Dąbrowa, z siedzibą przy ulicy Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, jest Wójt Gminy 
Dąbrowa. 

2) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dąbrowie ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 19, 49-120 Dąbrowa jest Prezes OSP 
w Dąbrowie. 

3) W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych 
w naszych jednostkach, praw Państwu przysługujących prosimy o kontakt z 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Marcin Tynda, kontakt e-
mail: ido@efigo.pl  lub kontakt listowny: Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 
56, 49-120 Dąbrowa.  

4) 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 OPS.ZP.1.2020; 

5) 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, dalej „ustawa Pzp”;   

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 

7) 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;   
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8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9) 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; 

10) 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 

 

Rozdział 22. Załączniki do SIWZ 
 
1. Istotne postanowienia umowy 
2. Formularz oferty„oferta wykonawcy” 
3. Oświadczenia Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 
4. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - wzór. 
5. Wykaz wykonanych dostaw – wzór. 
6. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe – opis techniczny dla fabrycznie nowego 

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 
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Załącznik Nr 2 Formularz oferty „oferta Wykonawcy” 
 
........................................................ 
 
........................................................ 
(nazwa i adres wykonawcy/pieczęć Wykonawcy) 

Zamawiający: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Chróścinie 
ul. Niemodlińska 69, 46-073 Chróścina 
woj. opolskie 
 

O F E R T A  
Nawiązując do treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Dostawę średniego 
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Chróścina”oferujemy 
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA /brutto/:  _  _  _   _  _  _  ,  _  _    P L N  

(słownie) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ……..……%. 

 
1) Oświadczamy, że:oferowany przeze mnie (nas) okres  gwarancji, o którym mowa w § 8 ust. 

1 istotnych postanowieniach umowy, wynosi…………. miesięcy/miesiące (należy wpisać 

od 24 do 36).  

 
2. Zobowiązujemy się do wykonania dostawy objętej zamówieniem zgodnie z warunkami 
umowy 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 
4. Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać: 
 a/ sami x 

 b/ zlecimy następujące prace podwykonawcom: x 

.........................................................................................................................................................................................................  
5. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do 
czasu zawarcia umowy. 
6. Zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w terminie 
wskazanym w SIWZ. 
7. Akceptujemy warunki umowy określone w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
8. Oferta zawiera łącznie   ....... stron kolejno ponumerowanych.  
9. Oświadczam, że Zamawiający wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w RODO 
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10. Załącznikami do niniejszej oferty są:  

 (załączniki zaleca się ponumerować i ułożyć wg porządku przedstawionego 
w niniejszej specyfikacji –rozdział 6 ust. 1) 

 
 ...........................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

 
 

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

Adres Wykonawcy: .................................................................................................................................................... 

województwo: ................................................................., powiat: .......................................................................... 

Numer telefonu................................................................., Numer teleksu/fax.................................................. 

Internet http:// ................................................................, e-mail: .......................................................................... 

Regon: .................................................................................., NIP: …………….............................................................. 

Nr konta bankowego: ................................................................................................................................................ 

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem**) ( Tak/Nie): …………..…. 

 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ..................................................................................... 

 
 
 

...................................................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 ............................................................................ 
 

Podpis osoby/osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

/pieczęć imienna 
 

*) niepotrzebne skreślić 

**) Przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 

przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR 
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Załącznik Nr 3 Oświadczenia Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 
Wykonawca: 
……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

reprezentowany przez: 
……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Zamawiający: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Chróścinie 
ul. Niemodlińska 69, 46-073 Chróścina 
woj. Opolskie 
 

Oświadczenia wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP 

Chróścina”,prowadzonego przez OSP w Chróścinie,oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w    wyżej wymienionym postępowaniu. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOT. ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH (SELF- CLEANING)(wypełnić jeżeli dotyczy) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………..………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW(wypełnić jeżeli 

dotyczy):  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu,  

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:..……………………….…………………………………….., 

w następującym zakresie: ………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA(wypełnić jeżeli dotyczy): 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………(podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA(wypełnić jeżeli dotyczy): 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……(podać pełną nazwę/firmę, adres, a 

także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), niezachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 
 
 

Nazwa  i adres Wykonawcy: ................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

Oświadczenie 
 
Nawiązując do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
(http://www.bip.gminadabrowa.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp dot. 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego „Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb 
jednostki OSP Chróścina”,stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
prawo zamówieńpublicznychoświadczam/my, że: 
 

□ reprezentowany/-i przeze mnie wykonawca/-y nie należy/-ą do tej samej grupy 

kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu*. 
 

□ reprezentowany/-i przeze mnie wykonawca/-y należy/-ą do tej samej grupykapitałowej z 

następującymi Wykonawcami*: 
 

Lp. Nazwa podmiotu, adres siedziby 
  

  

  

  

 
...................................................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 ............................................................................ 

 
Podpis osoby/osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
/pieczęć imienna 

Pouczenie.Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia – art. art. 24 ust. 11 ustawy pzp 
 

*należy zaznaczyć właściwą opcję.  
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Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych dostaw 

 

 

Nazwa  i adres Wykonawcy: ................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP 
Chróścina” 

 
Przedstawiam: 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

-potwierdzających spełnianie warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 1.3 lit. a) SIWZ. 
 

 
Lp. 

Przedmiot zamówienia(dostawy) 
 

Całkowita 
wartość brutto 
dostawy w PLN 

[zł] 

Termin realizacji  
 

Nazwa 
podmiotu 

/zleceniodawcy  
 

Nr  
referencji/ 

dowodu 
wykonania 
należytego 

/oświadczenia 
wykonawcy 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

1.  
 

     

2.  
 
 

     

3.  
 
 

     

4.  
 
 

     

 
 

...................................................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 ............................................................................ 
 

Podpis osoby/osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

/pieczęć imienna 


