
1 

 

 
Znak sprawy GKIZP.271.15.2016 

 

GMINA PRZESMYKI 

UL. 11 LISTOPADA 13, 

 08 – 109 PRZESMYKI 

 

SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

do zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 

1020)  o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 w/w ustawy.  

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Przesmyki  

 

 zmiana z dnia 24.08.2016 r.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ 

Wójt Gminy Przesmyki 

(-) Andrzej Skolimowski 

 

Przesmyki, dnia 24.08.2016 r. 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

 

Gmina Przesmyki 

ul. 11 Listopada 13 

08-109 Przesmyki 

NIP: 821 238 96 33, REGON: 711 582 569 

tel./fax 25 641 23 11, 25 641 23 22 

adres e-mailowy: ugprzesmyki@e-bip.pl   

strona internetowa: www.bip.przesmyki.pl    

godziny urzędowania: pon.-pt. 8.00-16.00 

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych 

warunków zamówienia od dnia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych 

do upływu terminu składania ofert. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020) o 

wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 w/w ustawy, zwanej w dalszej części ustawą. 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Przesmyki”. Dostawa 

obejmuje zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

uterenowionego z napędem 4 x 4 wraz ze sprzętem ratowniczo gaśniczym zamontowanym na 

stałe dla jednostki OSP Przesmyki. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SIWZ. 

3. Nazwy i kody CPV:  

     34144210 - 3 Wozy strażackie  

     35110000 - 8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

mailto:ugprzesmyki@e-bip.pl
http://www.bip.przesmyki.pl/
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IV. Opis części zamówienia  

 

 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ponieważ 

przedmiot zamówienia jest niepodzielny.  

 

 

V. Termin wykonania zamówienia 

 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia do 30 listopada 2016 r. 

 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu  

 

 

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

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej, 

oraz zdolności technicznej lub zawodowej 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał, 

że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty dostawę dwóch średnich 

samochodów strażackich. 

3. Poleganie na potencjale innego podmiotu 

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

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

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

3.2. 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. 

3.3. Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 
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3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub          

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

zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3.5. 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. 

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

podmiotu, o którym mowa w pkt. 3.1. 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: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże                 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa  

w pkt. 3.1. 

 

4. Wykluczenie wykonawców 

 
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, wobec 

których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, wobec 

których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 

tj.: 

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 art. 24. 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 
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- 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; 

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  

3 000 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 art. 24 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. 

6. Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie pkt. 5, wskazuje 

podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. 

7. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art.24.ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której 

mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. 

a-c, 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, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 

skazana za przestępstwo wymienione w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d, 

b) w art. 24. ust. 1 pkt 15, 

c) w  art. 24.ust. 5 pkt 5-7 

- 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 
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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, 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, 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, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

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

ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 

lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę  

z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych  

i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 

stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie          

ust. 8. 

10. W przypadkach, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 19, 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. 

11. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnianie warunku 

udziału, o którym mowa w Rozdziale 6 oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 1. 

12. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 7 do SIWZ. 
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VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia  
 

 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca dołącza do 

oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełniania warunków udziału w 

postępowaniu zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do  SIWZ. 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do  SIWZ. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 zobowiązany jest każdy z wykonawców 

występujących wspólnie. Oświadczenie ma potwierdzić 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. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

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

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

w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 i 2. 

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2.  

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę̨, którego oferta została 

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

dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:  

6.1. Wykazu dostaw wykonanych, 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 przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr. 6 do SIWZ). 

6.2. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;  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VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się 

z wykonawcami 

 

 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Pytania muszą być skierowane na adres: 

Urząd Gminy w Przesmykach, ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki 

faksem: 25 641 23 11, 25 641 23 22  wew. 103 

lub na adres e-mail: ugprzesmyki@e-bip.pl 

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 

informacje, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

Wiesław Toczyski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji lub Marek 

Zalewski - Inspektor ds. Zamówień Publicznych w terminach pon. - pt., w godz.  8.00 - 16.00 

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż:- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert –  pod warunkiem że wniosek o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na 

stronie internetowej. 

5. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający może zmienić, 

zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę 

zamieszenia zmienianego ogłoszenia i jego numer. 

6. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego  

w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuża termin składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny  

do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne. Jeżeli zmiana jest 

istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu 

przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu  

lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza 

informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 

mailto:ugprzesmyki@e-bip.pl
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7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający 

przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, 

zamieszcza ją także na tej stronie. 

8. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym 

wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie 

internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej 

stronie. Przepis art. 38 ust. 4a stosuje się odpowiednio. 

10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium  

 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości 

10 000 zł (słownie dziesięć tysięcy zł) 

2. Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia i godz. składania ofert. 

3. Wadium może być wniesione: 

- w pieniądzu przelewem na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Łosicach O/Przesmyki 

nr  29 8038 0007 0030 8294 2000 0070 z dopiskiem „wadium w postępowaniu na zakup 

samochodu strażackiego dla OSP Przesmyki”. Za termin wniesienia wadium w formie 

przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Do oferty 

należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - 

Kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,  

- w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych  

  - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy  

       z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                        

       (Dz. U. z 2016r., poz. 359). 

4. Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: 

-   musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w specyfikacji, 

- musi odpowiadać co do terminu ważności, terminowi związania ofertą określonemu 

w specyfikacji, 

- musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę 

wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze 
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żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela) w okolicznościach wskazanych 

w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, 

- musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta 

(poręczyciela). 

5. Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) 

powinien być złożony w oryginale w oddzielnej kopercie oznakowanej i opisanej  

w następujący sposób: ,,Wadium w postępowaniu na zakup samochodu strażackiego dla 

OSP Przesmyki”. Kopia dokumentu powinna być dołączona do oferty przetargowej.  

6. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

 

X. Termin związania ofertą 

 

 

1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 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. Przedłużenie okresu związania 

ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 

jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

 
 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

 

1. Oferta obejmie całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona w oparciu o niniejszą 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 

Wykonawcę.  

3. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

1)   Ma być napisana w języku polskim w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub 

pismem odręcznym. Wymagane dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym 

powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2)   Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane; 
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3)  Formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane na każdej zapisanej 

stronie przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy (podpis i pieczątką 

imienną lub czytelny podpis), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w 

rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy 

Wykonawcy; 

 4)  Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, mają być spięte 

(zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zmiany zawartości oferty;  

5)   Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami,  

6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

7) Wszelkie miejsca wymagające wypełnienia lub skreślenia należy skreślić lub wypełnić              

poprzez wpisanie cyfry lub słowa. 

8)  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają̨ pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.  

9) Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do SIWZ, 

b) Oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, 

c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 

d) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał 

dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia, 

e) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 5 

 

 

 

 
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie 

Zamawiającego: 

Urząd Gminy Przesmyki ul. 11 Listopada 13 08-109 Przesmyki 

do dnia 30.08.2016 r. do godz. 11:00.  

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na 

adres jak wyżej i oznakowane w następujący sposób: 

„Oferta na zakup samochodu strażackiego dla OSP Przesmyki - Nie otwierać przed 

terminem składania ofert” oraz oznakowana pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem 

i nr telefonu), zapieczętowaną w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz 

zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

3. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie zamawiającego adres – jak wyżej 

dnia 30.08.2016 r. o godz. 11:15. 
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4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną 

przez siebie ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu musi być złożone według 

takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „zmiana” lub „wycofanie”. Koperty 

oznaczone „wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty 

wewnętrzne nie będą otwierane. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie przez Wykonawcę 

przed upływem terminu składania ofert są skuteczne. 

5. Sesja otwarcia ofert: 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym wykonawcom 

informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu 

ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta 

jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki 

płatności. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie 

postępowania są jawne. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od 

chwili ich otwarcia. 

6. W części niejawnej Komisja dokona badania ofert oraz oceny ofert nie odrzuconych. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców  

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego 

ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych 

ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i 

łączną punktację.  

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

9. Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, nie jest rozpatrywana                       

i uznaje się ją za odrzuconą. 

10. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego 

Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 

ustawy. 

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

sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

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

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 
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XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

 

1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę zgodnie ze wzorem określonym w formularzu 

oferty załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Cena ofertowa brutto musi zawierać koszty sprzętu, czynności związanych z przygotowaniem 

i dostawą do siedziby Zamawiającego oraz inne koszty poniesione przez Wykonawcę  

w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym koszty związane z uruchomieniem, 

przeszkoleniem przedstawicieli zamawiającego w zakresie obsługi oraz udzieloną gwarancją. 

3. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie  podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową 

cenę  podaną słownie. 

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

 

 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy Wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów Oraz sposobu oceny ofert 

 

 

1. Kryteria oceny ofert: 

Kryterium I - cena znaczenie 60%, 

Kryterium II - gwarancja znaczenie 40% 

Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów 

oceny ofert w oparciu o następujący algorytm: 

O = C + G, gdzie: 

O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert 

C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena 

G = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium gwarancja 

         

Kryterium I - cena 
 

              C.min. 

C = ------------------ x 60 

               C bad 

C min.  – cena brutto oferty najtańszej 

C bad.  – cena brutto oferty badanej 

 

Kryterium II - gwarancja     
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Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia 

dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny 

poszczególnych ofert w kryterium gwarancja stosując poniższe zasady: 

Gwarancja do 24 miesiące – 1 pkt  

Gwarancja od 24 do 26 miesięcy – 5 pkt 

Gwarancja od 27 do 30 miesięcy – 10 pkt 

Gwarancja od 31 do 33 miesięcy – 20 pkt 

Gwarancja od 34 do 36 miesięcy – 30 pkt 

Gwarancja od 37 do 41 miesięcy – 40 pkt.   

Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji (w miesiącach), ponad 

minimum wymagane tj. ponad 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji 

to 41 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje ponad 41 miesięcy gwarancji 

otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium oceny ofert, tak samo jak Wykonawca, 

który zaproponuje 41 miesięcy gwarancji. 

 

XV.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 

 

1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza w rozumieniu ustawy 

Pzp zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy załączonym do niniejszej siwz. 

2. Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle jednostronnie podpisane egzemplarze umowy 

drogą korespondencyjną. 

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy karty katalogowe lub inne dokumenty 

producenta potwierdzające spełnienie Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.  

4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których 

mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej zawarciem, w wysokości:  

w wysokości  3 % ceny brutto podanej w ofercie.  

3. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy.  

4. Zabezpieczenie może być wnoszone, w jednej lub w kilku następujących formach:  
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1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

5.  Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 

ust. 2 ustawy Pzp. 

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w pkt 4. niniejszego rozdziału. Zmiana formy zabezpieczenia 

może być dokonywana pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

7.   Zabezpieczenie zostanie zwrócone zgodnie z art. 151 ustawy Pzp.  

8.   Zabezpieczenie w formie pieniądza: 

1) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w banku BS Łosice O/Przesmyki 29 8038 0007 0030 8294 2000 0070. 

2)  Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający będzie przechowywał na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami  wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.  

9. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie  

niepieniężnej, musi w szczególności określać: 

1) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, 

2) kwotę zabezpieczenia, 

3) wskazanie gwaranta lub poręczyciela, tj. podmiotu wystawiającego gwarancję lub 

poręczenie, 

4) wskazanie uprawnionego z gwarancji lub poręczenia,  

5) nieodwołalność gwarancji lub poręczenia, tzn. nikt poza zamawiającym nie może 

odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonej gwarancji lub poręczenia, 

6) bezwarunkowość dysponowania gwarancją lub poręczeniem. Zabezpieczenie wnoszone  

w gwarancjach lub poręczeniach musi bezwarunkowo gwarantować zamawiającemu 

wypłatę pieniędzy na każde jego wezwanie, złożone w formie oświadczenia. 

Uwaga:  

Wprowadzenie w poręczeniu bankowym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub                

w poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, warunków 

ograniczających zamawiającego w korzystaniu z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zostanie uznane za nie wniesienie zabezpieczenia.  

W takim przypadku zamawiający działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
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10. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, 

zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. W tym celu 

zaleca się, aby wykonawca przed podpisaniem umowy przedłożył Zamawiającemu projekt 

ww. dokumentu, celem sprawdzenia pod względem poprawności sporządzenia. 

 
 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy jeżeli 

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach 

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

 
 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

 

 

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI (art. 

179-198) ustawy PZP. 

2. Czynności na jakie przysługuje Wykonawcy wniesienie odwołania zostały określone w art. 

180 PZP. 

3. Terminy na wniesienie odwołania zostały określone w art. 182 ustawy PZP. 

 

 

XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z 

zamawiającym 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

 

XX. Ogłoszenia wyników przetargu 

 

 

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień 

publicznych w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.bip.przesmyki.pl    

Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, uczestniczący 

w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie. 

 

 

XXI. Postanowienia końcowe 

 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach określonych 

ustawą Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania Zamawiający 

http://www.bip.przesmyki.pl/
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zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania 

ofert lub złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy                     

Prawo zamówień publicznych. 

 

 

XXII. Załączniki 

 

 

1.Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 

2.Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu- Załącznik nr 2 

3.Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 

4.Projekt umowy - Załącznik nr 4 

5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 5 

6.Wykaz dostaw – Załącznik nr 6 

7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- Załącznik nr 7 


