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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

OSP.271.1.2017 

 

 

 
Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:  
 
 
 
 

ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - 
GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŹLINICACH - 

BOGUSZYCACH 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. oraz 

Dz. U. z 2016 r. poz. 1020; dalej: Pzp), stosownie dla zamówień o równowartości poniżej kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków finansowych przyznanych w formie dotacji z Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zatwierdzam: 
 

            Prezes OSP 
 

                   /-/  
         Franciszek Broj 

 
 
 

      Źlinice, dnia 04.09.2017 r.
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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  
Nazwa Zamawiającego:  Ochotnicza Straż Pożarna w Źlinicach – 
Boguszycach reprezentowana przez Prezesa OSP Franciszka Broj 
Adres:  46-061 Źlinice,  ul. Krapkowicka 1 
REGON: 532189468 
NIP: 9910410277 

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA   

1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm).  

2) Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Przedmiot zamówienia wg CPV: 
34144210-3 Wozy strażackie 
35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa. 

 
2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z napędem 4x4 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna samochodu.  

3) Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:  
a. odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 
b. być fabrycznie nowy z rocznika 2017 i zgodny z obowiązującymi normami, z 

przebiegu na dzień dostawy nie większym niż 500 km, a w przypadku dostawy 
spoza terytorium RP nie większym niż 2000 km 

c. posiadać komplet dokumentacji technicznej- eksploatacyjnej, wymienionej 
szczegółowo w Załączniku nr 5 do SIWZ – projekcie umowy. 

 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. Termin wykonania zamówienia: do 20.12.2017 r.  
2. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy. 

 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

1) udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz ust. 5 pkt 
1 Pzp. 

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do jednego z rejestrów handlowych, 
prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania;  

3) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o 
dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych 
dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. 
Niespełnienie warunków określonych w ust. 1 i 2 powyżej skutkować będzie wykluczeniem 
z postępowania. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA  

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie 
art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp tj. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto 
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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 2017 r., poz. 1508 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 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.). 

2) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 
lub art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 
okres obowiązywania tego zakazu.  

3) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
art. 24 ust. 8 Pzp.  

4) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem 
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

 

 
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA   
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołącza do Formularza ofertowego 
(załącznik nr 1 do SIWZ) oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp - 
zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, Wykonawca przedkłada 
następujące dokumenty: 

 
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 5 
pkt 1 Pzp - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ i składa go wraz z 
ofertą; 

b) odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp i składa się 
na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 
3 Pzp, 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). Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia 
przedmiotowego dokumentu w sytuacji, gdy wskazał dostępność przedmiotowego 
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dokumentu pod określonym adresem internetowym (warunkiem jest jednak 
ogólnodostępność i bezpłatność baz danych). 

c) oświadczenie wykonawcy o przynależności lub brak przynależności do tej samej grupy  
kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Niniejsze Oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
stronie Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp. 

 
3) Inne dokumenty które należy złożyć: Specyfikacja techniczna samochodu, wypełniona przez 

Wykonawcę - załącznik nr 2 do SIWZ. 

4) Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 
udziału w postępowaniu zamieścił informacje o niepodleganiu 
wykluczeniu Podwykonawców  w Oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.  

5) 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 
lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów  

6) Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 oraz 3a Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w 
określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, 
albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, 
do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający 
wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, nie później niż w dniu 
wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub 
dokumentów.  

8. Zamawiający skorzysta z procedury określonej w art. 24aa ustawy Pzp (tzw. procedura 
odwrócona). 

W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert 
pod kątem przesłanek odrzucenia oferty oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym 
wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 
(uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. 
bada oświadczenie wstępne oraz wzywa do złożenia oświadczeń i dokumentów na podstawie art. 
26 ust. 2 Pzp.   

1. 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: 
 
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp oraz 
spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 5.2 niniejszej SIWZ. 
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Zamawiający samodzielnie pobierze ww. dokument, jeśli będzie można go uzyskać                                 
z ogólnodostępnej  i bezpłatnej bazy danych, zaś Wykonawca wskaże adres 
internetowy, pod którym dostępny jest przedmiotowy dokument. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, zgodnie z art. 26 ust. 2f  Pzp - jeżeli będzie 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. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 8.1 SIWZ składa odpowiednio 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania,  potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby (wystawiony z terminem jak powyżej).  

5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl 

informacji z sesji otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp- w sytuacji, gdy 

w postępowaniu złożono przynajmniej dwie oferty – wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli 

oferty przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp- wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

9. Sposób porozumiewania si ę Zamawiaj ącego i Wykonawców  

1) Zamawiający i Wykonawcy stosują pisemny sposób przekazywania dokumentów. 
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 

przekazują pisemnie lub za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej. 
3) Pisma do Zamawiającego będą przesyłane lub składane na adres:                                                        

Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków   
z dopiskiem „OSP w ŹLINICACH – BOGUSZYCACH” 

adres e-mail: m.m.kansy@gmail.com 

nr  fax: 77 4013711 

4) Jeżeli Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług lub drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 
z  2017 r., poz. 1219 z późn. zm.), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

5) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane środkami komunikacji 
elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata, tj. na 
serwer Zamawiającego, przed upływem terminu na ich złożenie i została niezwłocznie 
potwierdzona przez Zamawiającego. 
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6) Zamawiający zastrzega formę pisemną do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym do 
złożenia stosownych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw. 

7) Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki 
sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią. 

8) Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest w zakresie zagadnień proceduralnych i 
przedmiotu zamówienia : Marcin Kansy  tel. 603 606 452, e-mail: m.m.kansy@gmail.com. 

 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 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 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 90 dni. 
 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  
1) Warunki ogólne: 

 
a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w języku polskim, po dokładnym 

zapoznaniu się z niniejszą SIWZ - złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej  
rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich 
ofert złożonych przez danego Wykonawcę; 

 
b) ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ oraz 

zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr  1 do SIWZ; 
 

c) oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania 
Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości 
odpowiadającej co najmniej cenie oferty; 

 
d) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, 

zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co 
najmniej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty; oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie 
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z 
właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby 
do tego upoważnione; 

 
e) wszelkie pełnomocnictwa załączone do oferty powinny być w formie oryginału lub 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stwierdzającą umocowanie do 
podpisania oferty; 

 
f) żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w 

formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego;  
g) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

 
h) podana w ofercie cena ofertowa brutto musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
2) W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
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konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób 
nie budzący wątpliwości zastrzec, które z zawartych w ofercie informacji stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć klauzulą: „DOKUMENTY ZASTRZEŻONE –TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się wydzielenie tych informacji w złożonej ofercie.  
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

3) Wraz z formularzem oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) powinny być złożone: 
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodne ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 
2. Specyfikacja techniczna samochodu, wypełniona przez Wykonawcę - załącznik nr 2 do 

SIWZ; 
3. pełnomocnictwo, o ile ofertę podpisała osoba/osoby, których pełnomocnictwo do 

podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 
Wykonawcy; 

4) Forma przygotowania oferty: 
 

a) oferta winna być napisana czytelnie i trwałą techniką w języku polskim na maszynie 
do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem; 

 
b) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa Wykonawcy, siedziba lub 
czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej; 

 
c) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itp.) muszą być parafowane 

i datowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę;  
d) zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane;  
e) zaleca się, aby cała oferta była trwale spięta;  
f) ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie;  
g) kopertę należy opisać następująco: 

 
 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŹLINICACH - BOGUSZYCACH 
ul. Krapkowicka 1, 46-061 Źlinice 

OFERTA NA 
„ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO” 

- NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 13.09.2017 r., godz. 10:15 

 
h. opakowanie oferty musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy 

składającego ofertę: (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego). 
 

4) Zmiana lub wycofanie złożonej oferty (art. 84 ust. 1 Pzp):  
a) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę; 
b) zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy, zostały 

dokonane przed upływem terminu składania ofert; 
c) zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i 

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty; 
d) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem "ZMIANA"; wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela 
Wykonawcy; 

e) powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 
oferty; 

f) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem "WYCOFANIE". 
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12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 
1) Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Prószków: ul. Opolska 17, 46-60 Prószków, pokój 

nr 18 (sekretariat)  w terminie do dnia    13.09.2017 r., godz. 10:00 . 
2) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 
3) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Prószków przy ul. Opolskiej 17,        

pok.  – 22 I piętro w dniu 13.09.2017 r., godz. 10:15 
4) Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 
5) Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami musi być złożona w formie pisemnej.  
6) W przypadku, gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną należy wskazać dokładny adres i 

nr telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej, pod który Zamawiający będzie mógł 
przesłać korespondencję. 

 
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1) Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe 
za realizację całego zamówienia. 

2) Cenę brutto oferty należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).  

3) Cena oferty musi wynikać z Formularza Ofertowego (wzór formularza stanowi załącznik nr 
1 do SIWZ) i obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia określonego 
w opisie przedmiotu zamówienia.  

4) Cena oferty powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie.  
5) Cenę oferty należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie 

rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.  
6) W przypadku Wykonawców zagranicznych składających ofertę w niniejszym 

postępowaniu Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny 
ofert przypisując im wartość punktową:  

a) Cena (brutto) – 60 punktów 
b) Zawieszenie osi tylnej – 5 punktów 
c) Prześwit pod osiami – 10 punktów 
d) Moc silnika – 5 punktów 
e) Rodzaj zabudowy – 10 punktów 
f) Okres gwarancji – 10 punktów 

Kryterium „Cena”: 
Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie 
zgodnie z poniższym wzorem:  
 
 
 
 
 
C  – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena” 
 
Cmin – najniższa cena oferty 
 
Co – cena oferty badanej 
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Kryterium „Zawieszenie osi tylnej”: 
 
Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom: 
 

Zawieszenie osi tylnej 

 
resorowe 0 punktów  

   

 

   

pneumatyczne 5 punktów 

 
  
    

 
Kryterium „Prześwit pod osiami”: 
 
Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom: 
 

 300 mm 0 punktów 

Prześwit pod osiami   

 >300 mm 10 punktów 
   

 
Kryterium „Moc silnika”: 
 
Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom: 
 

 <290 KM 0 punktów 

Moc silnika   

 ≥290 KM 5 punktów 
   

 
 
 
Kryterium „Rodzaj zabudowy”: 
 
Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom: 
 

 Stalowo-aluminiowa 0 punktów 

Rodzaj zabudowy   

 

Stalowo-
kompozytowa bez 
lakierowania 5 punktów 

   
 
 
 
Kryterium „Okres gwarancji”: 
 
Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom: 
 

 <48 miesięcy 0 punktów 

Okres gwarancji   

 ≥48 miesięcy 10 punktów 
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Łączna ilość punktów  = suma punktów zdobytych przez Wykonawcę w kryteriach pkt 14 ust. 1 a)-f) 
SIWZ. 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku 
sumowania punktów w kryterium oceny ofert i odpowiadająca wszystkim warunkom 
przedstawionym w niniejszej specyfikacji. 
 
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
1) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy 

w terminie wskazanym w wezwaniu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą 
przesłanki do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o 
których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

3) Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 
w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 
ofert. 

 
16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 
1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej 

Specyfikacji. 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
zaistnieniu tej okoliczności.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. W przypadku nie wykonania umowy w terminie zgodnie z § 2 niniejszej umowy Zamawiający 
może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i naliczyć karę 
umowną, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt. 1 umowy.  Oświadczenie o odstąpieniu może zostać 
złożone w terminie do 90 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od 
niniejszej umowy. 

5. W przypadku, gdy łączna wysokość (suma) kar umownych osiągnie wysokość 10% łącznego 
wynagrodzenia wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, niezależnie od uprawnienia do 
naliczenia kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone 
w terminie do 90 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od 
niniejszej umowy. 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie, jeżeli zostanie podjęta decyzja o 
likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w 
terminie do 90 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od niniejszej 
umowy.  

7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 
wyboru Wykonawcy:  

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;  
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2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w 
umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawcą stroną, które na 
podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;  

3) wszelakie zmiany związane z podwykonawcami;  
4) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub 

podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie 
podatku ; 

5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze 
SIWZ i ofertą;  

6) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, 
numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania 
umowy lub następstwo prawne;  

7) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w 
umowie; 

8) wystąpienia zaakceptowanej przez Zamawiającego, uzasadnionej konieczności zmiany 
któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie, w tym terminu wykonania 
przedmiotu umowy; 

9) dokonanie zmiany jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności: 
a) może obniżyć koszt realizacji przedmiotu umowy; 
b) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu 

umowy; 
c) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy; 
d) może przyczynić się do usprawnienia jego właściwości użytkowych; 
e) może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu 

realizacji wykonania przedmiotu umowy.; 
10) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy, dla których 

została ona zawarta. 
8. Wszelkie zmiany i uzupełnieni umowy wymagają zachowania pod rygorem 
nieważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

 
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 

1) Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują 
wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania ocenę; 
b) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
d) odrzucenia oferty odwołującego; 
e) opisu przedmiotu zamówienia; 
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Pozostałe informacje dotyczące 
środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki 
ochrony prawnej", art. od 179 do 198 Pzp.  

4) Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do art. 198g Pzp. 
 

19.  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
         - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
         - Zamawiający nie przewiduje  zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art.     
           134 ust. 6 pkt. 3 Pzp. 
        - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
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  - Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp 
        - Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. 

 
 

20. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 
 
1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1; 
2) Specyfikacja techniczna samochodu - załącznik nr 2; 
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków - załącznik nr 3; 
4) Oświadczenie dot. listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w zakresie art. 24 

ust. 2, pkt 5 Pzp - załącznik nr 4; 
5) Wzór umowy - załącznik nr 5. 


