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Łask, dnia 07.08.2019 r. 

 

 

 

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego:  

ZP1 – OSP ŁASK/2019 

 

 

 

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁASKU 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(zwana dalej SIWZ) 

dotycząca: 

 

 

 

DOSTAWA NOWEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO, 

ŚREDNIEGO, RATOWNICZO – GAŚNICZEGO  

 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  

na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną  

w złotych równowartość kwoty 221 000 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Specyfikację zatwierdził:  

              Grzegorz Oleszczak 

 

              Prezes OSP w Łasku 

 

 

 

Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
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Ochotnicza Straż Pożarna w Łasku 

ul. Strażacka 4   

98-100 Łask 

Adres e-mail do korespondencji: osplask@wp.pl  

 

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.). 

2. Niniejsze postępowanie jest o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, tj.  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 

2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 poz. 2479 z zm.) 

oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r.  w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 poz. 2477). 

3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

- biuletyn zamówień publicznych pod nr 583378-N-2019 

- strona internetowa Zamawiającego – http://www.lask.pl/ 

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych 

robót budowlanych lub usług, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.).  

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość prowadzenia postępowania w sposób 

określony w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. Zamówienie jest realizowane w ramach przetargu nieograniczonego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, 

stosownie do art. 93 ust. 1a pkt 1 Pzp, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym 

związanych (w szczególności odszkodowań, kar umownych czy też wynagrodzenia) w przypadku 

nieotrzymania dofinansowania ze środków na realizację zadania objętego niniejszą SIWZ. 

 

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, nowego, średniego samochodu ratowniczo - 

gaśniczego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Załączniku nr 2 do SIWZ. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 

wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 34114000-9, 34144210-3. 

5. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt 6 i 7. 

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia. 

 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 11.10.2019 r. 

 

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

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

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 

4 i 8 ustawy PZP, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2. Wykonawcy występujący wspólnie: 

1) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego;  

2) składają wspólną ofertę. 

 

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 

1) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP; 

2) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy PZP 

tj.: 

a) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 

ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2019.243 

j.t. z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który 
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po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. 

2017.2344 j.t. z późn. zm.), 

b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 

ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania; 

c) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy 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. 

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

art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy 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 kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. Zamawiający nie wykluczy wykonawcy z postępowania o ile uzna, uwzględniając 

wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, za wystarczające przedstawione dowody o 

jakich mowa powyżej. 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. 

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy PZP, przed wykluczeniem 

Wykonawcy, Zamawiający zapewni mu poprzez stosowne wezwanie, możliwość 

udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie 

zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

1. Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczeniu. Wzory oświadczeń stanowią załączniki Nr 3 i 4 do niniejszej 

SIWZ.  
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2. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawców, których oferty zostaną 

najwyżej ocenione, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

2) 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 do wykluczenia na postawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, 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; 

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, 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. Inne dokumenty składane przez Wykonawców: 

1) Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP (Załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

składa każdy z wykonawców. 

2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują 

się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, 

Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 

3 ustawy PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

4. Wykonawcy zagraniczni: 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w: 

a) ust. 2 pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
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sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14  

i 21 ustawy PZP - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

b) ust. 2 pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo że 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 - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokumenty powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a) 

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 z względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych 

dokumentów. 

3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w ust. 2 pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru 

albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny, kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w 

którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się 

takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 

złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
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1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca 

przekazują pisemnie za pomocą poczty elektronicznej przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. 

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą formy 

elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 

przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona. 

4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla: złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku 

podstaw do wykluczenia oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie 

wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania ofert. 

5. Forma pisemna zastrzeżona jest także dla uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp. 

6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczeń lub dokumentów, które są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, 

uzupełnienia, lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji 

niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu 

terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazał 

specyfikację oraz zamieści informację na swej swojej stronie internetowej. 

9. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego 

www.lask.pl  zobowiązany jest do jej monitorowania w terminie do dnia zawarcia umowy, gdyż 

zamieszczane tam są: 

− wyjaśnienia treści SIWZ, 

− zmiany treści SIWZ,  

− wszelkie informacje dotyczące danego postępowania, 

− zawiadomienie o wyborze oferty. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

12. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:  

1) Grzegorz Oleszczak w z zakresie opisu przedmiotu zamówienia e-mail: 

instaltech.go@wp.pl 

2) Maciej Izydorczyk w zakresie zamówień publicznych e-mail: maciek.izy@wp.pl 
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Rozdział VIII. Wyjaśnienia treści SIWZ. 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

2. Zapytania składane są elektronicznie na adres email:   osplask@wp.pl  

3. Składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone nazwą  

i numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ewentualne przedłużenie 

terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający zamieści na 

stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

 

 

 

Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium. 

 

1. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w niniejszym postępowaniu. 

 

Rozdział X. Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego z tym, że Zamawiający może tylko raz, co 

najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 

dni. 

 

Rozdział XI. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. Forma 

pisemna zastrzeżona jest dla: złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń  

i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku 

podstaw do wykluczenia oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie 

wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. Forma 

pisemna zastrzeżona jest także dla uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  



ZP1-OSP ŁASK/2019                                                                                                                                                                                                                               9 | 
S t r o n a  

 

3. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie tego postępowania są 

jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. 

z 2003r. Dz. U. nr 153, poz. 1503 ze zm.), które to informacje, na podstawie zastrzeżenia 

zawartego w ofercie, nie będą udostępnione innym osobom. W związku z tym, wykonawca 

dokonujący zastrzeżenia o nieujawnianiu zawartych w złożonej ofercie informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, zapakuje strony oferty z taką zawartością do odrębnej 

koperty, którą oznaczy sformułowaniem – „tajemnica przedsiębiorcy”. Wykonawca jest 

obowiązany wykazać, iż zastrzeżone przez niego w ofercie informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy informacje zastrzeżone nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu wskazanych przepisów, Zamawiający uzna ich zastrzeżenie za 

bezskuteczne - o czym poinformuje wykonawcę. Wykonawca nie może zastrzec w 

szczególności informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków 

płatności i okresu gwarancji.  

4. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny 

być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron 

oferty, w tym stron zamieszczonych w kopercie zawierającej informacje chronione przez 

wykonawcę, zachowując ciągłość numeracji. 

5. Oferta musi zawierać informacje, których zakres Zamawiający określił w załączonym 

„Formularzu oferty”. Zaleca się zastosowanie formularza oferty przygotowanego przez 

Zamawiającego oraz pozostałych załączników. 

6. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SIWZ, 

2) dokumenty o których mowa w rozdziale VI pkt. 1 SIWZ, 

3) opis przedmiotu zamówienia zgodny z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, 

4) dokumenty o których mowa z Załączniku nr 3 do SIWZ, 

5) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do 

zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie 

pełnomocnika/ów. Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do 

ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno 

reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu 

umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do 

reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z 

Zamawiającym wymagane będzie złożenie umowy, w której określone będą prawa i 

obowiązki poszczególnych wykonawców. Pełnomocnictwo musi wskazywać 

pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  Pełnomocnictwo musi być 

podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do 

zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Pełnomocnictwo, o którym mowa w 

niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej notarialnie. 
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7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez danego Wykonawcę. 

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu 

otwarcia ofert. Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób: 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:  

Oferta przetargowa na.: DOSTAWA NOWEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO, 

ŚREDNIEGO, RATOWNICZO – GAŚNICZEGO  

Nie otwierać przed 19.08. 2019 r. godz. 1000   

 

10. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi wykonawca.  

 

Rozdział XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – 98-100 Łask, ul. Strażacka 4 (tel. 531 513 

515) w terminie do dnia 19.08.2019 r.  do godz. 10.00.  

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu  19.08.2019 r. o godz. 10:10, w 

Izbie Tradycji OSP Łask, ul. Strażacka 4 

3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

Skuteczna zmiana lub wycofanie oferty wymaga powiadomienia Zamawiającego,  

w formie pisemnej, o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przygotowanego  

i oznaczonego w sposób określony w rozdziale XI pkt. 9 SIWZ, z dodatkowym oznaczeniem 

koperty określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

4. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie bez rozpatrzenia.  

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

Rozdział XIII. Opis sposobu obliczania ceny. 

 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ ceny ofertowej netto  i brutto 

za realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w 

niniejszej SIWZ. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian ceny ofertowej brutto jedynie w przypadku zmiany 

stawki podatku od towarów i usług. 

4. Ceny ofertowe muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Ceny ofertowe winne być wyrażone w złotych polskich (PLN). 

6. Jeżeli w postępowaniu złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  

i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 
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od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 

Zamawiającego w tej ofercie, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego 

dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.  

2. Za ofertę najkorzystniejszą w zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w kryteriach:  

1)  Cena ofertowa - 60 pkt. 

2)   Dodatkowa gwarancja - 40 pkt. 

 

3. Punkty powyższym kryteriom Zamawiający przyzna na podstawie:  

 

1) Cena ofertowa - A oferty [ 60 pkt] 

W zakresie kryterium „cena ofertowa” oferta może uzyskać określoną ilość punktów wyliczoną 

na podstawie wzoru matematycznego. Cena ofertowa: matematyczne porównanie ceny oferty 

z najniższą ceną do ceny oferty badanej (cena najniższa otrzymuje łącznie 60,00 pkt). 

 

Cena - wyliczenie  wg wzoru: 

CENA OFERTY ZAWIERAJĄCEJ NAJNIŻSZĄ CENĘ 

A oferty  =   ------------------------------------------------------------------ x 60,00 PKT 
CENA OFERTY BADANEJ 

gdzie; 

cena oferty - cena brutto w PLN za dostawę przedmiotu zamówienia. 

                     

2)  Dodatkowa gwarancja - B oferty [40 pkt] 

W zakresie kryterium „dodatkowa gwarancja” na przedmiot zamówienia oferta może 

otrzymać: 

 za wymagany minimalny okres gwarancji na samochód tj.: łącznie 24 miesiące gwarancji  - 

0,00 pkt. 

 za dodatkowe 12 miesięcy gwarancji na samochód tj.: łącznie 36 miesięcy gwarancji  

(24 m-ce wymagane + 12 m-cy dodatkowe) - 40,00 pkt. 

           

4.  Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

P oferty = A oferty + B oferty  

gdzie; 

P oferty – całkowita liczba punktów 

A oferty – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa” 

B oferty – punkty uzyskane w kryterium „Dodatkowa gwarancja” 
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6. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium 1 będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

8. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 

ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy PZP. 

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

Rozdział XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji), 

wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. W wyniku postępowania zostanie zawarta umowa zgodna ze wzorem Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 

się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

6. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda od wykonawcy podpisanego oświadczenia w 

zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

(wzór - załącznik nr 7 do SIWZ). 

 

Rozdział XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

1. Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w niniejszym postępowaniu 

 

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

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

umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę  

w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0023/36806/Klauzula_oswiadczenie_od_wykonawcy.docx
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0023/36806/Klauzula_oswiadczenie_od_wykonawcy.docx
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1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy zgodnie z art. 144 PZP  

w zakresie dostawy sprzętu o identycznych lub lepszych parametrach od zaoferowanych  

w ofercie, przy zachowaniu ceny ofertowej. 

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego w art. 94 ust. 

1 pkt 2. 

 

Rozdział XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

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

Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

dziale VI ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 

Rozdział XIX. Inne informacje. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119            z 04.05.2016, 

str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Łasku, ul. 

Strażacka 4, 98-100 Łask 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednego 

samochodu specjalnego - numer sprawy ZP1-OSP ŁASK/2019, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3, 3a i 3b ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), 

dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO. 

 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

Rozdział XX Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

 

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 

2. Opis przedmiotu zamówienia w postaci specyfikacji - Załącznik nr 2 

3. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)- Załącznik nr 3 i 4 

4. Wzór umowy - Załącznik nr 5 

5. Wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej lub lista podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 6 

6. Wzór oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w 

art. 13 lub art. 14 RODO - Załącznik nr 7 

 


