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TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub wyższej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej
dalej „ustawą”.
2.
W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają
zastosowanie przepisy ustawy i akty wykonawcze do ustawy.
3. Zamawiający przeprowadzi przedmiotowe postępowanie zgodnie z art. 24 aa
ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych
średnich
samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla
OSP w Korycinie i OSP w Ostrej Górze wraz z dodatkowym wyposażeniem.
Samochody muszą spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym
z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.:
1) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz.
1990, z późn. zm.);
2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2016 r.
poz. 2022, z późn. zm.);
3) rozporządzenia z dnia 22 marca 2019 r Ministrów: Spraw Wewnętrznych i
Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie pojazdów
specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony
Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.
U. z 2019 r. poz. 594).

Wszędzie tam, gdzie w SIWZ i załącznikach do niej znajdują się określenia
wskazujące znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców produktów,
materiałów lub urządzeń równoważnych. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje
przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym.
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym
Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 34144210-3
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA do dnia 31.08.2020 r.
III. PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa
w:
a) art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy;
b) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 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 2019 r. poz. 498);
c) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy: wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca,
który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosowanych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień
publicznych, 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;
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego,
o których mowa w pkt 2.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;.
2.3 Zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie spełniony jeżeli
wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co
najmniej 1 dostawę samochodu strażackiego o wartości brutto min. 300.000,00
PLN..
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek zostanie uznany przez
zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą
spełniać go łącznie.
W przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów ww.
warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli podmiot ten lub
podmioty te lub wykonawca będą spełniać go łącznie.
IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku,
do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23, ust. 5
pkt 1 i pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 lub ust. 5 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu
pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się

o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt 2.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć w celu wstępnego potwierdzenia,
że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w rozdz. III pkt 1
SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. III pkt 2
SIWZ:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego
dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy
2014/25/UE, zwanego dalej Jednolitym Europejskim Dokumentem
Zamówienia lub „JEDZ”. Zamawiający informuje, że edytowalną wersję
formularza JEDZ umieścił na swojej stronie internetowej. Wykonawca przy
wypełnianiu JEDZ może skorzystać z instrukcji przygotowanej przez UZP i
znajdującej się pod linkiem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelnianiaJEDZ-ESPD.pdf
UWAGA: Wykonawca w odniesieniu do części IV: Kryteria kwalifikacji JEDZ
może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α tej części formularza. W takim
przypadku Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji
w części IV JEDZ.
V.

b) w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych rozdz. VII, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz ocenę czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zobowiązanie podmiotu zgodne
w treści z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp-.zgodne z
załącznikiem nr 6 do SIWZ. Wykonawca ze złożonym oświadczeniem, może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki
udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień
złożenia nw. oświadczeń i dokumentów:
4.1. w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postępowania:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
b) zaświadczenia
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegółowości uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegółowości uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.).
4.2 w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu:
wykazu dostaw, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy
te zostały wykonane- z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4 do
SIWZ; Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że
dostawy te zostały należycie wykonane, przy czym dowodami, o
których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione na
podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy: w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
4.3 w przypadku, gdy Wykonawca polega za zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów, o których mowa w ppkt 4.1.
5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 4 oraz w rozdz. IX, jeżeli
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w pkt 4 oraz w rozdz. IX, w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.
7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt 4 oraz w rozdz. IX, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo

zamówień publicznych, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile
są one aktualne.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ
DO OFERTY
1. Oferta musi zawierać:
a)wypełniony formularz OFERTA z z wykorzystaniem wzoru -załącznik nr 2 do
SIWZ, złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
b)JEDZ złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym;
c) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy) z wykorzystaniem wzoru
załącznik nr 6 do SIWZ złożone w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w
elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
d)pełnomocnictwo – jeśli jest wymagane;
e)dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium, które zostało
wniesione w innej formie niż pieniądz.
VII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZDOLNOŚCIACH
LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTÓW NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART.
22A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH
POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5
pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotów, o których mowa w pkt 1, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

5.

6.
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b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1.
Zgodnie z informacją zawartą w JEDZ, o ile ma to znaczenie dla określonych
zdolności, na których polega wykonawca, należy dołączyć - dla każdego z
podmiotów, których to dotyczy - informacje wymagane w części IV JEDZ.
Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ
powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim
potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Należy je przesłać w formie elektronicznej.
Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów właściwych
dokumentów wymienionych w rozdz. V pkt 4 ppkt 4.1 i 4.2 SIWZ odpowiednio do
udostępnianych zasobów.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów,
które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
d) czy podmiot, 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, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
a) jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D JEDZ, w tym, o ile jest to
wiadome, podać firmy podwykonawców;
b) nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy
informacji wymaganych w części II Sekcja A i B oraz części III JEDZ;
c) jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.

VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 oraz ust. 5
pkt 1 i 8 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu
wykonawcy wykazują zgodnie z rozdz. III SIWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie, składane w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o którym mowa w rozdz. V pkt 2 SIWZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców są oni
zobowiązani na wezwanie zamawiającego złożyć dokumenty, o których mowa w
rozdz. V pkt 4 SIWZ, przy czym:
a) dokumenty i oświadczenie, o których mowa w rozdz. V pkt 4 ppkt 4.1 SIWZ,
składa odpowiednio każdy z wykonawców;
b) wykaz dostaw, o którym mowa w rozdz. V pkt 4 ppkt 4.2 SIWZ wykonawcy
składają jeden wspólny wykaz.
IX. WYKONAWCY ZAGRANICZNI
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z rozdz. V pkt 4 ppkt 4.1
SIWZ do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zamiast dokumentów:
a) o których mowa w rozdz. V pkt 4 ppkt 4.1 lit. a) SIWZ – składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości;
b) o których mowa w rozdz. V pkt 4 ppkt 4.1 lit. b) i lit. c) SIWZ – składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
c) o których mowa w rozdz. V pkt 4 ppkt 4.1 lit. d) SIWZ –
składa informację
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja
albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp.
Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a) i c) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące 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. Dokumenty,
o których mowa powinien być wystawione zgodnie z pkt 2 oraz pkt 3.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.

X.
INFORMACJE
O
SPOSOBIE
PROWADZENIA
POSTĘPOWANIA,
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI,
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Wszystkie dokumenty lub oświadczenia składane przez wykonawców sporządzone
w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. W odniesieniu do dokumentów wskazanych przez wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez zamawiającego, zamawiający zastrzega sobie prawo do
żądania od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty
elektronicznej inwestycjeug@op.pl

5. 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.
6. 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
dostępnym
pod
adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w
Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu
przestrzegać postanowień tego regulaminu.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji
wynosi 150 MB.
9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
10. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną
do
reprezentowania
wykonawcy
aktualnego
kwalifikowanego
podpisu
elektronicznego.
UWAGA: Kwalifikowany podpis elektroniczny nie jest zapewniany przez system.
11. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym
a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta wykonawcy) odbywa się
elektronicznie
za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający
zaleca posługiwanie się numerem ogłoszenia (TED).
12. 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 elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email
inwestycjeug@op.pl. 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 (DZ. U z 2017 r poz. 1320, ze zm.)

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 (Dz .U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm.).
13. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Robert Bielawski
Inspektor ds. obywatelskich, informatycznych i ochrony przeciwpożarowej
XI. WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego drogą elektroniczną,
za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub na adres e-mail
inwestycjeug@op.pl z wnioskiem o wyjaśnienie lub zmianę treści SIWZ.
2. W celu skrócenia czasu udzielania wyjaśnień zamawiający zwraca się z prośbą
o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej.
3. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed
upływem terminu składania ofert, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim
uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na stronie internetowej
(http://bip.wasilkow.pl/przetargi/zamowieniapubliczne/) pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym
mowa w pkt 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców,
którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na stronie internetowej
(www.korycin.pl; http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/ ).
XII. WADIUM
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 30.000 zł (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania
ofert (decyduje moment wpływu wadium do zamawiającego).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110, ze zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy:
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać tego przelewem na
rachunek bankowy Gminy Korycin: Bank Spółdzielczy w Korycinie Nr 81 8077 0000
0000 0101 2000 0120, z dopiskiem: „Wadium - dostawa dwóch fabrycznie nowych
średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4x4 kategorii 2
(uterenowiony) dla OSP w Korycinie i OSP w Ostrej Górze wraz z dodatkowym
wyposażeniem”
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które
znajdzie się na koncie bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania
ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule
przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie
w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/ pośrednika.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w
oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oznacza to, że skuteczne
wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji wymaga złożenia dokumentu
sporządzonego w postaci elektronicznej (np. zaopatrzonego w kwalifikowany podpis
elektroniczny pracownika instytucji udzielającej poręczenia lub gwarancji,
upoważnionego do sporządzenia i wydania dokumentu) zapewniającej spełnienie
wymogu złożenia dokumentu w oryginale, chyba, że złożenie kopii dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium nie ogranicza zamawiającemu możliwości
zatrzymania wadium, a w przypadku wpłaty pieniężnej – kopii dowodu wykonanej
operacji.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest
ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie
Zamawiającego pełnej kwoty wadium we wszystkich
okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.. Zapłata musi nastąpić niezależnie od
ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać
prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od
wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez
gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności
od Wykonawcy
7. Okres ważności dokumentów wadialnych nie może być krótszy niż okres związania
ofertą.
8. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób
nieprawidłowy zostanie odrzucona.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4
ustawy Pzp.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w
art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
a) musi być sporządzona w języku polskim, w oryginale¹ w postaci elektronicznej
w formacie danych zgodnym z formatami danych wyszczególnionymi w
Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) –
zaleca się sporządzenie oferty w formatach .doc, .docx, .pdf – i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e. Przez
osobę/y uprawnioną/e należy rozumieć odpowiednio:
- osobę/y, która/e zgodnie z odpowiednimi przepisami jest/są uprawniona/e
do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
wykonawcy;
- pełnomocnika/ów wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła/y osoba/y
o której/ych mowa w lit. a);
- pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
¹Zeskanowanie oferty wykonawcy pierwotnie wytworzonej przez niego w postaci
papierowej, tj. przekształcenia jej w postać elektroniczną, a następnie opatrzenie
powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym wykonawcy, oznacza wolę złożenia oferty, nie zaś kopii oferty.
Ofertę, stanowiącą oświadczenie woli wykonawcy, należy uznać za dokument
elektroniczny (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy
jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu
komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do
postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
b) dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone
wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca może zmienić formę graficzną wzorów załączników do SIWZ oraz
innych druków zamawiającego jednakże treść zawarta we wzorach zamawiającego
nie może ulec zmianie.
6. Poświadczanie za zgodność z oryginałem:

a) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje/ą odpowiednio osoba/y
uprawniona/e do reprezentacji wykonawcy, podmiotu na którego zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawcy, w zakresie
dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą;
b) poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
7. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie
korzystania z miniPortal i Instrukcji użytkownika. Ofertę należy złożyć w oryginale.
8. Zamawiający zaleca podpisywać dokumenty w formacie .pdf kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w formacie PAdES wewnętrzny, a dokumenty w formacie
innym niż .pdf kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES
wewnętrzny.
9. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany
na komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista
SP2, 7, 8, 10) Aplikacja NIE jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.
10. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku
na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty
generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on
potrzebny w razie ewentualnej zmiany lub wycofania oferty.
11. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również
na miniPortalu.
12. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów wykonawca powinien stworzyć folder,
do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Następnie z tego folderu wykonawca zrobi folder .zip (bez
nadawania mu haseł i bez szyfrowania zipem). W kolejnym kroku za pośrednictwem
Aplikacji do szyfrowania wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty
składające się na ofertę.
13. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1010, z późn. zm.), które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego
pliku archiwum .zip. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie przesłanek
określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako
tajemnica przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego
udostępnienie. Zastrzeżenie przez wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez
uzasadnienia, będzie traktowane przez zamawiającego jako bezskuteczne ze
względu na zaniechanie przez wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu
zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 8

ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.
86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności. W przypadku zastrzeżenia przez wykonawcę informacji,
które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji lub odrębnych przepisów, informacje tę będą podlegały
udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone informacje.
14. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie
wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum .zip.
15. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób
zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu.
16. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
XV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 20 lutego 2020 r. o godzinie 11.00. Klucz
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla
wykonawców na miniPortalu.
3. 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.
4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
XVI. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Korycin ul.
Knyszyńska 2A ,parter, Sala konferencyjna, w dniu 20 lutego 2020r. o godz.
11.10.
W przypadku zmiany pokoju informacja o tym umieszczona zostanie przed
terminem otwarcia ofert na drzwiach Sali konferencyjnej.

2. W celu odszyfrowania i otwarcie ofert za pomocą aplikacji do szyfrowania ofert
dostępnej na miniPortalu zamawiający użyje klucza prywatnego.
3. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda
informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej
informację z otwarcia ofert.
XVII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Przez cenę oferty należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z
2019 r. poz. 178).
2. Cenę przedmiotu zamówienia wykonawca określi w formie ryczałtu na podstawie
opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia, wynikające z dokumentacji przetargowej
4. Cena oferty musi być wyrażona z złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Rozliczenie za przedmiot zamówienia odbywać się będzie w złotych
polskich. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej
zmienić.
5. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek
poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
XVIII. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze i ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami, które będą posiadały określone niżej znaczenie:
1) Cena (C) - waga (znaczenie) - 60%
2) Gwarancja (G) – waga (znaczenie) – 40%
Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny /brutto/ za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Ofertowym.

Zamawiający, ofercie o najniższej cenie przyzna maksymalnie 60 punktów, a
każdej następnej ofercie zostanie przyporządkowana liczba punktów
proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
Najniższa cena ofert ocenianych
Cena ofert ( C ) = ---------------------------------------------------x 100 pkt x 60%
Cena oferty badanej
Kryterium: okres gwarancji (G) – Za okres gwarancji Wykonawca może otrzymać
maksymalnie 40 pkt.
Zamawiający zastrzega sobie minimalny okres gwarancji wynoszący 24 m-ce.
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie jeden z poniższych terminów
gwarancji, za które otrzyma niżej wymienione ilości punktów:
24 miesiące gwarancji – 0 pkt
36 miesięcy gwarancji – 30 pkt
48 miesięcy gwarancji – 40 pkt
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P)
stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych powyżej
kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C +G
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wymaganiom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i niniejszej
SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria
wyboru.
XIX. FORMALNOŚCI MAJĄCE NA CELU ZAWARCIE UMOWY
1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności,
d) unieważnieniu postępowania,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której
mowa w pkt 1, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione
przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) oraz ppkt 4,
na stronie internetowej.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie
określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1) lub ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp, z
zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp.
XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
XXI. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY
Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę zgodnie z dołączonymi
do SIWZ istotnymi postanowieniami umownymi, do której zostaną wprowadzone
wszystkie informacje i zobowiązania Wykonawcy, wynikające z przedstawionej przez
niego oferty, uznanej przez Zamawiającego za najkorzystniejszą – wzór umowy
stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje zmian w zawartej umowie.
XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy
Pzp, z uwzględnieniem tego, że wartość zamówienia jest większa niż kwoty
określone w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Odwołanie, zgodnie z art. 180 ust. 1 Ustawy przysługuje wyłącznie od niezgodnej
z przepisami ustawy Pzp czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o
udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy Pzp odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie
pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z
§ 5 rozporządzenia w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu
odwołań (Dz. U. z 2018 r. poz. 1092, ze zm.), odwołanie wraz z załącznikami oraz
zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę,
wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się
na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest
korespondencja Izby. Prezes Izby udostępnia na stronie internetowej Urzędu

odnośnik do usług elektronicznych pozwalających na wniesienie w postaci
elektronicznej ww. dokumentów
4. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp odwołujący przesyła kopię odwołania
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Terminy na wniesienie odwołania:
lp.

Przedmiot odwołania

Termin na wniesienie
odwołania

1.

Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób określony
w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp

10 dni

2.

Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób inny niż
określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp

15 dni

3.

Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji
w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji
ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ
na stronie internetowej

10 dni

4.

Wobec czynności innych niż określone w punktach
od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

10 dni

5. Zgodnie z art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi
naruszenie przepisów ustawy Pzp, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ
na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp, odwołujący może cofnąć odwołanie do
czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie
odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy,
odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

7. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie
odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, wnoszona
za pośrednictwem Prezesa KIO. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby.
XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO1
Klauzula informacyjna - zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE z 2016 r, L 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE z 2018 r, L 127, str.2)
Informacja o przetwarzaniu danych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminę
Korycin jest Wójt Gminy zwany w skrócie „Administratorem danych”.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest za pośrednictwem danych
kontaktowych administratora: e-mail: iod@korycin.pl lub Inspektor Ochrony
Danych, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.
3. Dane są zbierane w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień
publicznych na podstawie przepisów prawa i są pozyskiwane od podmiotów
zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz ze źródeł publicznie dostępnych.
4. Rodzaj pozyskiwanych danych: dane osobowe, adresowe, kwalifikacje zawodowe,
informacje o zatrudnieniu i in. niezbędne dla prawidłowego prowadzenia
postępowań o zamówienia publiczne.
5. Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych podmiotom innym niż
uprawnione na podstawie przepisów prawa.
6. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 5 lat, a w przypadku danych
zawartych w umowach o zamówienie publiczne przez okres 10 lat.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119) oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str.2, zwane dalej „RODO”
Zatwierdzam:
WÓJT

Korycin, dnia 13 stycznia 2020 r.

Mirosław Lech

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
- Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia;
- Załącznik nr 2 - wzór formularza ofertowego;
- Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia JEDZ;
- Załącznik nr 4 - wzór wykazu dostaw;
- Załącznik nr 5 - wzór zobowiązania podmiotu;
- Załącznik nr 6 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej;
- Załącznik nr 7 - wzór umowy;
- Załącznik nr 8 - standard wyposażenia średniego samochodu ratowniczo
-gaśniczego (GBA – w KSRG);
- Załącznik Nr 9 - ubranie specjalne dla OSP zgodnie z przyjętym przez
Komendanta Głównego PSP opisem przedmiotu
zamówienia.

