Kalwaria Zebrzydowska, dnia 14.07.2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086), z
zastosowaniem przepisów dla wartości zamówienia poniżej kwoty określonej treścią art.11 ust.8
UZP.
Numer sprawy: ZP.OSP.1.2020 — Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni

powoływać się na ten znak.
Nazwa zadania: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie nr
561865-N-2020 z dnia 2020-07-14 r.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
w dniu 14.07.2020 r.
Postępowanie jest organizowane przez Zamawiającego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086).
Zamówienie udziela się wyłącznie wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy PZP.

I. Nazwa i adres zamawiającego oraz rodzaj zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Kalwarii Zebrzydowskiej
Adres zamawiającego: ul. Jana Pawła II 3A
Kod Miejscowości: 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Telefon: 666-606-798, 668-560-022
Adres strony internetowej na której dostępna będzie SIWZ: www.ospkalwaria.pl
Adres poczty elektronicznej: kontakt@ospkalwaria.pl
Rodzaj zamawiającego: Inny:
Stowarzyszenie

II.

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie publiczne zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem
przepisów dla wartości zamówienia poniżej kwoty określonej treścią art.11 ust. 8 Ustawy PZP.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kalwarii Zebrzydowskiej"
2. Szczegółowe wymagania techniczne jakie powinien spełniać w/w samochód znajdują się
w załączniku Nr 7 do SIWZ.
3. UWAGA: Wszystkie wymienione w załączniku Nr 7 do SIWZ wymagania opisane za pomocą norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia mają na celu określenie minimalnych
parametrów, wymaganego standardu.

4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem spełnienia przez nie
określonych parametrów, cech technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych odpowiadających
określonym w załączniku nr 7 do SIWZ parametrom, cechom technicznym, jakościowym oraz
funkcjonalnym.

5. Informujemy, że zgodnie z art.30. ust. 5 Ustawy PZP „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy,
usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego".

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7.Nazwa i Kod dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych (CPV):

34144210-3 - Wozy strażackie
IV. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie
zbadania, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walucie innej niż złoty polski.
7.Zamawiajacy nie stawia wymagań, o których mowa w art.29 ust. 3a Ustawy PZP.
8. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art.29. ust.4 Ustawy PZP.
9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia 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.
10. 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.
11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
12. 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.
13. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, o którym mowa
w Cz.IV. pkt 9 SIWZ, 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 Cz.IV, pkt 9
SIWZ.
14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( dotyczy Wspólników Spółki
Cywilnej oraz Konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy ustanawia ją pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową.
15. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym Wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ) części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę
firm podwykonawców.
16. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże w Formularzu ofertowym Wykonawcy (załącznik nr 1 do
SIWZ) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom Zamawiający uzna,
że całość zamówienia wykona on samodzielnie.
17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust.1 Ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 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.
18. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu
o za mówieniu lub w specyfikacji istotnych wa runków za mówienia. Informacje za wa rte
w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

19. 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.
20. Zamawiający zgodnie z art.144 ust.1 pkt 1 Ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenie
istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1) Gdy nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawców uczestniczącego w realizacji umowy w sytuacji
gdy Wykonawca na etapie składania ofert wykazał podwykonawcę na którego zasoby powoływał się
na zasadach określonych wart. 22a ust.1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji. W takiej sytuacji Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zmawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2) Gdy nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia.
3) W przypadku wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu użytych pojęć w umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
4) W przypadku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany zapisów umowy.
V. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia : 30.09.2020 r.
VI. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
o których mowa w art.22 ust. 1b ustawy PZP, dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
3) Zdolności technicznej lub zawodowej.
2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art.24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
VII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.5 ustawy Pzp.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art.24 ust. 5, pkt 1 ustawy Pzp.
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art.22 ust.1b Ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć:

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik
nr 2 do SIWZ.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 12- 23 ustawy Pzp
oraz art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp, wraz z ofertą należy przedłożyć:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik

nr 4 do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencyjności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na
potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art.24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp należy na wezwanie
zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez

zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w Cz. VIII pkt
4 niniejszej specyfikacji, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, którego
wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ oraz spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz
brak podstaw wykluczenia.
7. 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 w oświadczeniach,
o których mowa w Cz. VIII., pkt 1 SIWZ oraz Cz. VIII., pkt 2 SIWZ.
8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wskazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w Cz. VIII., pkt 1 SIWZ oraz Cz. VIII.,
pkt 2 SIWZ.
9. Dokumenty i oświadczenia wymienione w Cz. VIII pkt 3,4, niniejszej specyfikacji nie są dołączane

do oferty. Oświadczenia wymienione w Cz. VIII pkt 1 i 2 niniejszej specyfikacji są dołączone do oferty.

IX. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty.
1. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art.22a Ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda
dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia
publicznego,
3) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2. Wypełniony załącznik nr 5 do SWZ - wykaz osób do kontaktów
3. Parafowany wzór umowy- zał. nr 6 do SIWZ
4. Wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ- wymagania techniczne dla samochodu
X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami.
1.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski zawiadomienia wezwania oraz

informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują:
- pisemnie ( za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca), na adres:

Ochotnicza Straż Pożarna w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Jana Pawła II 3A,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
powołując się na znak niniejszego postępowania tj: ZP.1.OSP.2020
- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@ospkalwaria.pl
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, pełnomocnictw,
oświadczeń i dokumentów wykazujących spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
wykazujących brak podstaw do wykluczenia.
3.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia,

wezwania oraz informacje za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

1) osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
a) Prezes OSP — Piotr Śliwa - tel. 668 560 022
b) Naczelnik OSP — Piotr Buśko — tel. 666 606 798

5. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2).
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do
zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa
w pkt 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji bez rozpatrzenia.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną przekazane wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.ospkalwaria.pl
5) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

Xl. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin zawiązania
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 okresnie dłuższy jednak niż 60 dni.
XIII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Przygotowanie oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w formie zapewniającej pełną
czytelność jej treści, w języku polskim.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5) Ofertę stanowi Formularz ofertowy ( wg zał. nr 1 do SIWZ) Wykonawcy wraz ze wszystkimi
wymaganymi niniejszą SIWZ oświadczeniami, dokumentami, pełnomocnictwami.
6) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty

o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale,
notarialnie potwierdzonej kopii.
7) Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub
osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte/zszyte w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.
9)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani są

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku
z tym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty
pełnomocnictwo potwierdzające ustanowienie pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być złożone
w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii.
10) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale,
notarialnie potwierdzonej kopii.
11) Oświadczenie, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22 a ustawy oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
12) Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zdolność z oryginałem.
13) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
14) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
15) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w niniejszej SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
16) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty.
Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w niniejszej SIWZ,
z dopiskiem „Zmiana oferty".
17) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie
informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
18) Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł - nie później niż w terminie
składania ofert - że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica
przedsiębiorstwa". Zaleca się, aby dokumenty były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od
reszty oferty.
19) Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie zaadresowanej na
adres:

Ochotnicza Straż Pożarna w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Jana Pawła II 3A, 34-130 Kalwaria
Zebrzydowska
Koperta winna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznacza w sposób
następujący:
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży
Pożarnej Kalwarii Zebrzydowskiej".
Nie otwierać przed dniem 22.07.2020 r. godz. 17:00
XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 22.07.2020 r. do godz. 17:00 w siedzibie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Biurze Zarządu OSP osobiście lub za pośrednictwem poczty
na adres:
Ochotnicza Straż Pożarna w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Jana Pawła II 3A
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
2. Oferty zostaną jawnie otwarte dnia 22.07.2020 r. o godz. 19:00 w siedzibie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Jana Pawła II 3A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska , w Sali
Konferencyjnej.
3. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie zamawiającemu oferty
na wyżej wskazany adres przed upływem tego terminu. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym,
czy oferta została złożona w terminie.
XV. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie oferowaną łączną Cenę brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ.
2. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena za oferowany przedmiot zamówienia może być tylko jedna, Nie dopuszcza się wariantowości
cen.
4. Cena nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty( związania ofertą).
5. Do wyliczenia łącznej kwoty wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymogami SIWZ, Wykonawca stosuje właściwą stawkę podatku VAT w wysokości procentowej
obowiązującej w dniu składania ofert.
6. Cenę ofertową za wykonanie przedmiotu należy przedstawić w „Formularzu ofertowym
Wykonawcy", którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie wyłącznie w złotych polskich
(PLN

)•

XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:
1) Kryterium A: Cena.
2) Kryterium B: Zadeklarowany dodatkowy miesiąc gwarancji na podwozie samochodu.
2. Nazwa kryterium, waga, max liczba punktów przyznana w danym kryterium:

1) Kryterium A: Cena, waga — 60%, max liczba punktów- 60 pkt.
2) Kryterium B: Zadeklarowany dodatkowy miesiąc gwarancji na podwozie samochodu
- 40%, max liczba punktów — 40 pkt.
3. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca — 100 pkt.
4. Sposób oceny ofert.

1) Kryterium A: Cena
Opis kryterium: Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia podana w Formularzu
ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
- Oferta o najniższej cenie otrzymuje 60 pkt.
- Punktacja następnych ofert liczona będzie wg wzoru:

Najniższa cena
x 60% x 100 = liczba uzyskanych punktów
Oferta badana
2) Kryterium B: Zadeklarowany dodatkowy miesiąc gwarancji na podwozie samochodu Opis
kryterium: Wykonawcy będą oceniani w zakresie zadeklarowanego dodatkowego miesiąca
gwarancji na podwozie samochodu, powyżej podstawowego 24 miesięcznego okresu gwarancji,
- Zadeklarowana dodatkowa liczba miesięcy nie może wynosić więcej jak 12.
- Wykonawca, który zaoferuje dodatkow
ą gwarancję powyżej 12 miesięcy otrzyma taką samą liczbę
punktów co Wykonawca który zaoferuje dodatkowe 12 miesięcy gwarancji. - Dodatkowy okres
gwarancji powinien być podany w pełnych miesiącach.
- Oferta z zadeklarowaną najwyższą liczbą miesięcy dodatkowej gwarancji otrzymuje 20
pkt. - Punktacja następnych ofert liczona będzie wg wzoru:

Oferta badana
---------------------------------- x 40% x 100 = liczba uzyskanych punktów
Najwyższa liczba miesięcy
5. Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:

S= A+B
Gdzie: S — łączna suma punktów badanej oferty.
A- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena"
B- liczba punktów uzyskanych w kryterium „ Zadeklarowany dodatkowy miesiąc
gwarancji na podwozie samochodu".
6. Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (S) i będzie spełniała wszystkie warunki określone
w SIWZ zostanie uznana za najkorzystniejszą.
8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone
oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie wnioskujących, została wybrana, Zamawiający wymaga przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę
tych podmiotów. Nie może być to umowa przedwstępna ani umowa zawarta pod warunkiem
zawieszającym.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawiera umowę w sprawie
zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy Pzp, w terminie określonym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo
10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art.94 ust.2 pkt.
la) z Ustawy pzp oraz art. 94 ust. 2 pkt. 3) Ustawy Pzp.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, podpisze umowę w siedzibie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Jana Pawła II 3A, 34-130 Kalwaria
Zebrzydowska.
4. 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.

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy.
1. Umowa z wybranym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą zostanie zawarta według Wzoru
Umowy, który stanowi zał. nr 6 do SIWZ.
2. Wzór umowy zawiera istotne dla stron postanowienia.
3. Wzór umowy stanowi integralną część niniejszej SIWZ.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI
(art.179- 198g) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r.,
poz.1579 z późn. zm.)

XXI. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r.- Prawo zamówień publicznych( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXII. Załączniki
Załączniki składające się na integralną część niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Formularz ofertowy Wykonawcy — wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.
2) Oświadczenie Wykonawcy — Warunki- wypełnione i podpisane przez Wykonawcę.
3) Oświadczenie Wykonawcy- Wykluczenie- wypełnione i podpisane przez Wykonawcę
4) Oświadczenie Wykonawcy- Gr. kapitałowa- wypełnione i podpisane przez Wykonawcę.
5) wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.
6) Wzór Umowy.
7) Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

Zatwierdzam wraz z załącznikami

Piotr Śliwa

………………………………………………

Kierownik zamawiającego

