Gmina Czernichów
Tel: 12 270 21 04, 12 270 21 05
Fax: 12 270 23 24

NIP: 9442253228
REGON: 351555915
Czernichów, dn. 2020-07-23

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
udzielanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)
na dostawę
o wartości szacunkowej mniejszej niż 209 000 euro

Przedmiot zamówienia publicznego:
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP
w Nowej Wsi Szlacheckiej
Nr sprawy: BP.271.1.2020

CPV: 34144210-3 – Wozy strażackie

ZATWIERDZAM
Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Czernichów
mgr inż. Zbigniew Biernat

INFORMACJE OGÓLNE
I.
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
Zamawiającym jest:
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Szlacheckiej
32-060 Liszki, Nowa Wieś Szlachecka, ul. Szkolna 6
REGON: 356305809, NIP: 9442104623, KRS: 0000202833
W imieniu Zamawiającego, na podstawie pisemnego upoważnienia oraz na podstawie
art. 15 ust. 2 i 3 Pzp, postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone
jest przez Gminę Czernichów – Urząd Gminy.
Gmina Czernichów – Urząd Gminy
32-070 Czernichów
ul. Gminna 1
woj. małopolskie
tel. 12 270 21 04, wew. 107; fax: 12 270 23 24
e-mail: urzad@czernichow.pl
II.

1.

2.

3.
4.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach
określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
Z Zamawiającym można porozumiewać się pisemnie, na adres:
Urząd Gminy Czernichów
32-070 Czernichów
ul. Gminna 1
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem na nr 12 270 23 24 lub drogą
elektroniczną na adres: urzad@czernichow.pl, za wyjątkiem oferty, umowy oraz
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale XV niniejszej SIWZ (również
w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp),
dla których przepisy prawne przewidują wyłącznie formę pisemną.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.
Osobami uprawnionymi do kontaktów są:
1) w zakresie proceduralnym: Inspektor Krzysztof Sury, tel. 12 270 21 04, wew. 107;
2) w zakresie merytorycznym: Druh Janusz Zalarski, tel. 725 995 990.

III.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 30.07.2020 r. do godziny 12:00 na adres:
Gmina Czernichów - Urząd Gminy
32-070 Czernichów, ul. Gminna 1
woj. małopolskie
UWAGA: W przypadku składania oferty osobiście należy ją złożyć w Biurze Obsługi
Klienta – Dziennik Podawczy.
2. Oferty zostaną otwarte w dniu 30.07.2020 r. o godzinie 12:30, w siedzibie
pełnomocnika Zamawiającego, na I piętrze w sali konferencyjnej.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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IV.
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Nowej Wsi Szlacheckiej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
3. Wraz z samochodem Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację niezbędną do
użytkowania samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Koszty dostawy samochodu, sprawdzenia, jazdy próbnej i szkolenia obciążają
w całości Wykonawcę.
5. Dostawa samochodu odbędzie się na miejsce wskazane przez Zamawiającego,
znajdujące się w Nowej Wsi Szlacheckiej, Gm. Czernichów i na koszt Wykonawcy.
6. Samochód stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne
przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów
pożarniczych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane
przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów.
7. Wszystkie wskazane w SIWZ i załącznikach znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
należy rozumieć, jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrażeniem „lub
równoważny”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym
przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – art.
30 ust. 5 Pzp (np. materiały, urządzenia), tzn. takie, których parametry techniczne są
równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w SIWZ.
V.
Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji: do 30.11.2020 r.
VI.

Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza
częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

składanie

ofert

VII.

Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub
maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu
samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do
ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy,
w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.
Nie dotyczy.
VIII.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, określające w szczególności
sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp
oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp oraz sankcji z tytułu
niespełnienia tych wymagań, a także rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności
w trakcie realizacji zamówienia.
Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.
IX.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp, określające w szczególności
liczbę i okres wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania oraz
uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę tych
wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań
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Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.
X.

Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie
z art. 36a ust. 2 Pzp.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części
zamówienia przez Wykonawcę.
XI.
Informacja o podwykonawcach.
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę
nazw i adresów podwykonawców. Wzór Informacji o podwykonawcach stanowi
załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy).
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do zamówienia Wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców
(osób do kontaktu z nimi) zaangażowanych w wykonanie dostawy. Wykonawca
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach tych danych w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć lub powierzy realizację dostawy.
3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp (do oferty Wykonawca dołącza aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego;
informacje stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca lub podwykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia części zamówienia podwykonawcy.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp
(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), w celu wykazania
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.
XII.
Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo.
Nie dotyczy.
WARUNKI
XIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

lub

dokumenty,
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1. Dokumenty i oświadczenia o których mowa poniżej, nie należy załączać do oferty. Do
złożenia poniższych dokumentów zostanie wezwany tylko wykonawca, którego oferta
zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.
2. Kompetencję lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika ta z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja finansowa:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. Zdolność techniczna.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
5. Zdolność zawodowa w zakresie doświadczenia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
6. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków o których mowa w ust. 3-5
może polegać na zdolności zawodowej lub sytuacji finansowej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 7.
7. Wykonawca, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności zawodowej, o której mowa w ust. 4 i 5 może polegać na zdolnościach
podmiotu trzeciego, pod warunkiem, że podmioty te będą realizować zamówienie lub
jego część.
8. Zamawiający będzie oceniać, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności finansowe lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym celu:
1) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub zdolnościach zawodowych,
o których mowa w ust. 3-5, 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 winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę podmiotu
trzeciego do udzielenia wykonawcy odpowiedniego zasobu, wskazywać jego rodzaj
oraz okres na jaki odpowiedni zasób zostanie udzielony, a także charakter
stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem - treść zobowiązania
określa załącznik nr 6 do SIWZ.
2) Zamawiający również w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach
innych podmiotów, 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, może żądać także 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 dostawy (część przedmiotu
zamówienia), których wskazane zdolności dotyczą.
9. Jeżeli udostępnione zasoby innego podmiotu, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w celu spełnienia warunku w postępowaniu nie potwierdzą spełnienia przez
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Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał, 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
samodzielnie wykaże zdolności finansowe lub zawodowe.
10. 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 z postepowania.
11. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.
12. Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od
Wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia
oraz umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania
zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.
XIV. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 Pzp.
1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 1223 Pzp.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-3
i 8 Pzp, w szczególności Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tekst
jedn. 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 498);
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 Pzp,
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych
w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 Pzp 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 Pzp,
chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
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
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mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, 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.
XV.
1.

2.

3.
4.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia
w zakresie
wskazanym
przez
Zamawiającego.
Oświadczenia
są
zawarte
w załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
1) nie podlega wykluczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ),
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ).
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią
wstępne potwierdzenie, że podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ),
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ).
Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia oświadczeń zawartych w załącznikach
nr 3 i 4 do SIWZ, dotyczących prawdziwości podanych przez niego informacji.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) 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 tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
2) 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 w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) - wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 11 do SIWZ;
4) 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
Pzp;
Uwaga:
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5.

6.

7.

8.

Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia ww. dokumentów w przypadku gdy
w ofercie lub w załączniku do oferty wskaże ich dostępność w formie elektronicznej
pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych.
Zamawiający pobierze samodzielnie z tej baz danych niniejszy dokument.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. 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 9 do niniejszej SIWZ.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia
Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
W celu 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 i dokumenty
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

XVI. Informacja dotycząca oferty składanej wspólnie
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).
W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy
z przedsiębiorców
wchodzący
w
skład
konsorcjum
oddzielnie
musi
udokumentować, że brak jest podstaw do ich wykluczenia, tj. złożyć stosowne
oświadczenie. Dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz udokumentować brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
2) Warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione przez Wykonawców
wspólnie.
3) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą.
UWAGA: Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania
oraz dane mocodawców i pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być złożone
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4) W przypadku spółki cywilnej, wyznaczanie pełnomocnika nie jest konieczne gdy
wszystkie oświadczenia woli podpisują wszyscy wspólnicy.
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5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem (liderem)/ spółką.
6) Wypełniając druk „Formularz ofertowy”, jak również inne dokumenty powołujące
się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać
dane dotyczące konsorcjum lub pełnomocnika konsorcjum/ spółki lub
pełnomocnika spółki.
2. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający
będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
XVII. Wymagania dotyczące wadium.
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 20 000,00 zł
(dwadzieścia tysięcy 00/100 zł).
2. Wadium można wnieść w następujących formach:
1) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy: Krakowski Bank Spółdzielczy
O/Czernichów; Nr rachunku: 63 8591 0007 0060 0430 2987 0004 – z dopiskiem
„Wadium – BP.271.1.2020 – Dostawa samochodu pożarniczego”;
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału
w kasie Urzędu Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, I piętro, od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 13:30. Do oferty prosimy załączyć kserokopię dokumentu
wadialnego.
4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób
reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego
(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony
w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub
czytelny.
5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta
do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych
w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 Pzp.
6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono
wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty
akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona z postępowania.
BADANIE I OCENA OFERT
XVIII. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
XIX. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 8 do niniejszej SIWZ.

9

2. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale XV
SIWZ.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Ofertę musi podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy czytelnie, bądź
zaparafować przy jednoczesnym użyciu pieczęci imiennej.
5. W przypadku podpisywania oferty przez osobę nieuprawnioną zgodnie z zapisami
w dokumentach
rejestrowych do oferty
należy dołączyć
pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie – wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
6. Każda poprawka w ofercie powinna być zaparafowana przez osobę podpisującą ofertę.
7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp, nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być
one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstw
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec
jako tajemnice przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu,
w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.
8. Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu w zaklejonej nienaruszonej kopercie
z napisem: „Oferta w przetargu nieograniczonym na Dostawę średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Nowej Wsi
Szlacheckiej; nr sprawy: BP.271.1.2020. Nie otwierać przed dniem
30.07.2020 r., godz. 12:30”.
9. Kopertę należy opatrzyć pieczęcią firmową Wykonawcy oraz adresem, numerami
telefonu i faksu.
XX.

Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a
ust. 2 Pzp.
Nie dotyczy przedmiotowego zamówienia.
XXI. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę należy podać w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
SIWZ.
2. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem
zobowiązań wynikających z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej, w zaokrągleniu do
dwóch miejsc po przecinku.
4. Stawka podatku VAT dla przedmiotowego zamówienia wynosi 23%.
5. Zaproponowana cena ofertowa jest ceną ryczałtową. Jako element kosztów ogólnych
Wykonawca ujmuje wszelkie koszty mogące powstać w okresie wykonywania
przedmiotu zamówienia.
UWAGA: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93,
z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
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§1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie
nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy
nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć,
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
XXII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oceny ofert będzie dokonywała komisja.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert – zgodnie z art. 87 ust. 1 Pzp.
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona – zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp.
5. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert:
1) Cena brutto zamówienia – 60%;
2) Wydłużenie terminu gwarancji - 40%.
6. Sposób oceny ofert w kryterium Cena brutto zamówienia. Ofertom zostaną przyznane
punkty proporcjonalnie, wg wzoru:
PC=[CN/CR x 60%] x 100
PC – liczba punktów badanej oferty dla kryterium ceny brutto zamówienia
CN – najniższa oferowana cena brutto zamówienia
CR – cena brutto zamówienia oferty rozpatrywanej.
7. Sposób oceny ofert w kryterium Wydłużenie terminu gwarancji. Ofertom zostaną
przyznane punkty (PG), wg poniższej tabeli:
Termin gwarancji w miesiącach:

Liczba punktów

<0; 24)

oferta odrzucona

<24; 30)

0,00

<30; 36)

20,00

<36; ∞)

40,00

Uwaga 1: Zaproponowany minimalny termin gwarancji wynosi co
najmniej 24 m-ce. W przypadku zaproponowania krótszego terminu
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Uwaga 2: W przypadku zaproponowania terminu gwarancji dłuższego niż
36 m-cy punkty zostaną przyznane jak za termin 36 m-cy (40,00 pkt).
8. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
(P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: P = PC+PG.
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej ilości punktów
postępowanie wygrywa oferta o najniższej cenie.
XXIII. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp.
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Standardy jakościowe zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 8 do SIWZ oraz w projekcie umowy - załącznik nr 5 do SIWZ.
UMOWA
XXIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktowania się z Zamawiającym w terminie
3 dni roboczych od daty powiadomienia go o wyborze w celu uzgodnienia ostatecznej
treści umowy i ustalenia terminu zawarcia umowy.
2. Przed zawarciem umowy dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia,
jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru
najkorzystniejszej oferty, a która spowodowałaby, że doszłoby do zawarcia umowy
o świadczenie niemożliwe. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć
zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku
postępowania.
XXV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda wniesienia należytego wykonania umowy.
XXVI. 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.
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 5
do niniejszej SIWZ.
2. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu
zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem art. 144 Pzp.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmian
przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ w postaci jednoznacznych
postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość
zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia
zmian – zmiany te opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a która
spowodowałaby, że świadczenie stałoby się niemożliwe.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku
do treści oferty Wykonawcy. Katalog zmian określa projekt umowy, stanowiący
załącznik nr 5 do SIWZ.
XXVII.

Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy
w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający określa taką
wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3 Pzp.
Nie dotyczy.
INFORMACJE DODATKOWE
XXVIII.
Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.
1. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: urzad@czernichow.pl.
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2. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.czernichow.pl.
XXIX. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10
ust. 1 Pzp oraz na podstawie art. 39-46 Pzp.
XXX. Informacje i wymagania dotyczące uczestnictwa w aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
XXXI. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXXII.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wskazane i opisane są w dziale VI ustawy Pzp.
XXXIII.
Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 7 Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
Pzp.
XXXIV.Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli
Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXXV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w
walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
XXXVI. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli
przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający

XXXVII. Załączniki do SIWZ:
Nr 1. Formularz ofertowy – wzór.
Nr 2. Pełnomocnictwo – wzór.
Nr 3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór.
Nr 4. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wzór.
Nr 5. Projekt umowy.
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Nr 6.

Nr
Nr
Nr
Nr

Dokument dotyczący zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę
z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia – wzór.
7. Informacja o podwykonawcach – wzór.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – wzór.
10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.

Komisja Przetargowa:
Krzysztof Sury

………………………

Janusz Zalarski

………………………

Andrzej Poniedziałek

………………………
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