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1. ZAMAWIAJĄCY 
Ochotnicza Straż Pożarna RP w Chełstach 
Chełsty 39 
26-330 Żarnów 
NIP: 7681768578 
REGON: 100262820 
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Rodzaj zamówienia: Dostawy 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla OSP 
RP w Chełstach. Pojazd musi być fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2020. Pojazd 
musi spełniać wymagania: 

 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260, 
z późn. zm.) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, 

 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. 
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania (Dz. U. z 2007 Nr 143, poz. 1002 z późn. zm), 

 rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju 
i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. 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, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji 
Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 450), 

 norm: PN-EN 1846-1“ „lub równoważnej” i PN-EN 1846-2 „lub równoważnej”. 
 
Pojazd musi posiadać ważne na dzień odbioru samochodu świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę 
certyfikującą. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 
Wspólny Słownik Zamówień: 
34144210-3 Wozy strażackie 
 
4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 7 USTAWY 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia polegającego na udzieleniu dodatkowych dostaw. 
 
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 30.10.2020 r. 
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6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu: 
6.1.1. Wykonawca poosiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem. 

Zamawiający nie określa takiego warunku udziału w postępowaniu. 
6.1.2. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 
Zamawiający nie określa takiego warunku udziału w postępowaniu. 

6.1.3. Wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową. 
W zakresie zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga wykonania w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym 
okresie co najmniej 1 dostawy samochodu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek 
ochrony przeciwpożarowej o wartości min. 500.000,00 zł brutto. Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz 
dostaw. 

6.1.4. Wykonawca spełnia warunek w zakresie grup społecznie marginalizowanych. 
Zamawiający nie określa takiego warunku udziału w postępowaniu. 

6.1.5. 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. 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. Zobowiązanie stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
 

7. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 

7.1. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy PZP przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj.:  

a) Potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa: 

 wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i 
podmiotów, na rzecz których  dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do 
SIWZ; 

b) potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

 Odpis 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 

c) Potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez 

Zamawiającego: 

 Szczegółowy opis oferowanego samochodu ratowniczo - gaśniczego (ze 
zdjęciami oferowanego sprzętu.  

7.2. 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, 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.  

7.3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów  potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli Zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

7.4. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku 
(Dz. U.2016 poz. 1126 z późn. zm.) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP 
oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale.  

7.5. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku 
(Dz. U.2016 poz. 1126 z późn. zm.), inne niż oświadczenia, o których mowa w 16 literze a), 
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7.6. Dokumenty dotyczące Wykonawców oraz innych podmiotów mających siedzibę za granicą 
składane są według zasad określonych w § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 
lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający (…) (Dz. U. 
2016, poz. 1126). 
 

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 
8.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy. 
8.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także wykonawcę: 

a) 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 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; (art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy); 
 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
9.1. Do oferty – załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 7 do SIWZ – Opis 



Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla OSP RP w Chełstach 
OSP.271.1.2020 

5 
 

przedmiotu zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.2. 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 w/w 
oświadczeniu. 

9.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia. 

9.4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (tj. o kwocie jaką Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresów Wykonawców którzy złożyli 
oferty w terminie, cenie, terminie wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunkach 
płatności zawartych w ofertach), 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 – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

 
10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 

10.1.  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują:  
pisemnie – na adres: Gmina Żarnów, ul. Opoczyńska 5, 26 – 330 Żarnów, pow. opoczyński, woj. 
łódzkie 
lub 
e-mailem – inwestycje@zarnow.eu pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia e-mailem 
zwrotnym. 
z dopiskiem: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla OSP RP 
w Chełstach” 
10.2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: Gabriel Jasion, tel. 44 
7577055 w. 25, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, z wyłączeniem dni wolnych od 
pracy. 
10.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu i maila 
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu do ich 
złożenia i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Zamawiający żąda, w każdym 
przypadku, potwierdzenia na piśmie otrzymania wiadomości za pomocą e-maila. 
10.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę 
domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy, które podane 
zostały przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 
Wykonawcy z tym pismem. 
10.5. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej 
o zmianie adresu korespondencyjnego lub adresu e-mail podanego w ofercie. Jeżeli Wykonawca 
zmieni adres, nie informując o tym Zamawiającego, pismo wysłane pod dotychczasowy adres 
uważa się za doręczone. 
10.6. Wykonawca może zwrócić w formie określonej w pkt 1 do Zamawiającego o wyjaśnienie 
treści SIWZ. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

mailto:inwestycje@zarnow.eu
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SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.  
10.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpatrywania.  
10.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania zamieści 
na stronie internetowej: www.bip.zarnow.eu.  
10.9. Zamawiający nie organizuje zebrania wykonawców.  
10.10. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 
odpowiedzi na kierowane przez Wykonawców zapytania, w sprawach wymagających 
zachowania formy pisemnej. 
10.11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępniana na stronie 
internetowej: www.bip.zarnow.eu.  
10.12. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.  
10.13. W przypadku dokonania zmiany treści ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian 
w ofertach, jeżeli będzie to konieczne, w szczególności, gdy dokonana zmiana będzie istotna.  
10.14. Po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych Zamawiający zamieści informacje o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie 
internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.  
10.15. 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, poprzez 
zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia tj.: www.bip.zarnow.eu.  
10.16. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. 

 
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienie wadium. 
 
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ I TERMIN OTWARCIA OFERT 

12.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert. 
12.3. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

12.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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. 

 
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

http://www.bip.zarnow.eu/
http://www.bip.zarnow.eu/
http://www.bip.zarnow.eu/
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13.2. 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. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 
13.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 
przez wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ. 
13.4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik Nr 
1 do SIWZ. 
13.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym 
muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
13.6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę 
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym co najmniej 
w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia) podpis powinien 
być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być parafowane. 
13.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 
13.8. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza 
powierzyć podwykonawcom oraz zobowiązany jest do podania firm podwykonawców. 
13.9. Do oferty wykonawca załącza oświadczenie o spełnianiu warunków oraz 
niepodleganiu wykluczeniu oraz: 

a) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do 
udzielania pełnomocnictw 
b) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału- jeżeli dotyczy 
c) opis przedmiotu zamówienia 

13.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętym opakowaniu/kopercie pozwalającej na 
zachowanie poufności treści składanej oferty od momentu ich otwarcia i opisuje w następujący 
sposób: 

„Oferta w postępowaniu: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla OSP RP 
w Chełstach” 

NIE OTWIERAĆ przed dniem 26.08.2020 roku, godz. 9.15”. 
 

13.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie 
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający 
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to 
musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 13.10. oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” 
lub „WYCOFANIE”. 

13.12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy. 
13.13. W przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający nie jest upoważniony 
do ich ujawnienia, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
Ustawy. Wykonawca ma obowiązek informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa 
oznaczyć klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”. 
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14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
14.1. Oferty należy składać do dnia 26.08.2020 roku, do godz. 9.00 w Urzędzie Gminy 

w Żarnowie ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów – pokój nr 11 - sekretariat.  
14.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone 

wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy. 
14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2020 r. roku, o godz. 9.15 w Urzędzie Gminy 

w Żarnowie ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów – pokój nr 13 - sala narad. 
 
15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

15.1.  Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego 
zamówienia. 
15.2. Cenę deklaruje się na formularzu oferty załączonym do SIWZ, podając: cenę netto, cenę 
brutto. 
15.3. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy  
związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu 
obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. 
15.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
15.5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej 
z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 
15.6. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 Ustawy, 
spowoduje odrzucenie oferty. 
 

16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

16.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 
 
Kryterium C – „Cena” – 60 pkt 

      
    
 

             

Gdzie: 
Lcena – liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” badanej oferty 
Cmin – cena w ofercie z najniższą ceną 
C – cena w ofercie badanej 
 

Kryterium O – „Pojemność certyfikowana zbiornika wodnego” – 40 pkt 
W powyższym kryterium oceniana będzie pojemność certyfikowana zbiornika wodnego podana przez 
Wykonawcę w „Formularzu oferty”. 
Ofercie zostaną przyzna punkty w zależności od pojemności certyfikowanego zbiornika wodnego 
według następujących zasad: 

a) Pojemność certyfikowana zbiornika wodnego – 3000-3500 – 0pkt. 
b) Pojemność certyfikowana zbiornika wodnego – powyżej 3500 – 40pkt. 

 
16.2. Punkty przyznawane będą za podane w pkt. 16.1. kryteria. 
16.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt. 
16.4.  Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie zostanie wyliczona jako suma punktów 
uzyskanych przez badaną ofertę według wzoru: C+O. 
16.5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 
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17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

17.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 
podane wyżej kryteria oceny ofert. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy 
wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku 
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących funkcjonalności wykonawcach, 
którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne, 
c) unieważnieniu postępowania, 

17.2. Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje o wyborze oferty oraz 
unieważnieniu postępowania. 
17.3. 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 ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 
postępowania. 

 
18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie ustanawia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
19. PODWYKONAWCY 

19.1.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy. 
19.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy. 
19.3. Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których 
zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 Ustawy w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z 
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
19.4.  Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile 
są już znane, podał nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców i 
osób do kontaktu z nimi , zaangażowanych w roboty budowlane / usługi / dostawy . Wykonawca 
zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 
19.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania 
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spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
20. UMOWA 

20.1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
20.2. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w sytuacjach określonych w § 
11 projektu umowy, stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ. 

 
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone 
przepisami niniejszej ustawy (Dział VI Ustawy). Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki 
ochrony prawnej określone przepisami Działu VI Ustawy przy czym prawo wniesienia odwołania 
przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia 
z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia 
odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego; 5) opisu 
przedmiotu zamówienia; 6) wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie należy wnosić w sposób 
i terminach określonych w art. 180 i 181 Ustawy. 
 
22. INNE 

22.1. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy. 
22.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych OSP RP w Chełstach. 
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa średniego 
samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP RP w Chełstach, prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego. 
c) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy z dnia 10 
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy z dnia 10 
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 
e) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym. 
f) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
g) Posiada Pani/Pan: 
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1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 
h) nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  na podstawie 

art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 
 

23. ZAŁĄCZNIKI 
23.1. Formularz ofertowy 
23.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu 
23.3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
23.4. Wykaz dostaw 
23.5. Projekt umowy 
23.6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału 
23.7. Opis przedmiotu zamówienia 


