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1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Urząd Miejski w Szczyrku w ramach porozumienia zawartego w trybie art. 15 ust.4 pkt 3 Pzp,  jako 

Pełnomocnik Zamawiającego upoważniony do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu              

i na rzecz Zamawiającego tj.: 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyrku, 43-370 Szczyrk, ul. Myśliwska 42, woj. śląski, powiat bielski,  

  NIP:  9372233745,  REGON:  07059702900000,   tel. 33/8178 998,  

    

2. TRYB UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA 

2.1 Postępowanie o zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie                        

z ustawą z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z  2017r.,  poz. 1579 

z póż. zm) zwanej dalej „ustawą PZP” o ustalonej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

 

3.  OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest  zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Szczyrku. 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 SIWZ. 

W/w dokumentacja jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Szczyrk: www.szczyrk.pl  W przypadku, gdyby Wykonawca nie 

posiadał dostępu do Internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja 

będzie udostępniana wykonawcom w celu sporządzenia oferty. 

3.3. Jeżeli w/w dokumentacja wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie albo normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne 

dokumenty odniesienia, o których mowa w 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający, 

zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych 

albo oferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych 

oraz eksploatacyjnych opisanych w dokumentacji. Materiały lub urządzenia pochodzące od 

konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim 

muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione 

wymagania stawiane przez Zamawiającego. 

3.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3 

3.5. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić   obowiązki informacyjne przewiedziane w art. 13 lub  art. 

14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których  dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym         

postępowaniu  

3.6.   Informacje  na temat podwykonawców: 

a) W przypadku, gdy Wykonawca  będzie korzystał  z podwykonawców Zamawiający żąda  

wskazania części zamówienia, która zamierza  im powierzyć, podania nazw firm 

podwykonawców  (zgodnie z załącznikiem nr 1 SIWZ ). 

b) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

                                                 
 
 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego  wykreślenie) 

 
1 rozporządzenie 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). 
 

http://www.szczyrk.pl/
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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. 

c) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

3.7. Zgodnie z treścią art. 24aa ust.1  ustawy PZP  Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania 

najpierw oceny ofert a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, niepodległa wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

3.8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji  zgodnie ze złożoną  ofertą (minimum 24 

miesiące). Okres gwarancji pojazdu jest jednym z kryteriów oceny ofert. Ponadto Zamawiający 

wymaga, aby okres rękojmi za wady był równy okresowi gwarancji jakości. 
 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

4.1.Termin wykonania  przedmiotu zamówienia:  do 90 dni od dnia podpisania umowy. Skrócenie terminu 

wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny oferty. 

4.2. Przez termin wykonania/zakończenia zamówienia należy rozumieć spisanie końcowego   protokołu 

odbioru przedmiotu zamówienia.  
 

5. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY 

5.1. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. (Zamawiający 

nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

5.2. Oferta musi odpowiadać treści SIWZ. 

5.3. Oferta oraz dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione  do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny Wykonawcy  to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa 

bądź jego kopie, potwierdzoną za zgodność z oryginałem notarialnie. 

5.4. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami  musi być napisana w języku polskim, trwałą   i czytelną 

techniką pisarską. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane  wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

5.5. Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i powinny być parafowane przez 

osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

5.6.  Każdy z Wykonawców może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę pod rygorem 

odrzucenia oferty..  

5.7. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, złożone w jedną całość  i umieszczone                           

w nieprzejrzystym opakowaniu.  

5.8. Opakowanie, o którym mowa w pkt.5.7 powinno być oznaczone następująco:      

 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Szczyrku, 43-370 Szczyrk, ul. Myśliwska 42 

 

Oferta na:  

 

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Szczyrku 
 

Nie otwierać przed dniem  03.08.2018 r. godz. 9.30 

 

       oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 

 
5.9.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony 

przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa). 

5.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 

5.11. Niedopuszczalne jest poprawianie, względnie zmiana treści oferty, po terminie przeznaczonym            

do składania ofert przez Wykonawcę.  
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5.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy PZP, winny być zamieszczone 

jako ostatni załącznik do oferty i znajdować się w nieprzejrzystym opakowaniu. Informacje te nie 

zostaną ujawnione, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie 

mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

5.13. Oferta musi obejmować całość zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia,  

o którym mowa w SIWZ oraz winna zawierać  dokumenty, o których mowa w SIWZ. 

5.14. Wykonawcy będą ponosić wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

5.15. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić 

wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub 

notarialnie  poświadczonej kopii dokumentów. 

5.16. Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące 

podwykonawcy  składane są w oryginale. 

5.17. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.16  składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

5.18. 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, którego każdego z nich 

dotyczą.  

5.19. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również 

podpisane przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

5.20. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y 

upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

5.21. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. 

Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną 

dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.). 

5.22. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa  w pkt 8 SIWZ, 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. 

5.23.  W  przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku 

podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej 

pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

5.24. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt  8 

SIWZ,  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. 

5.25. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, 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), 

 

6.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA                          

Z POSTĘPOWANIA  

6.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

 

1)  nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów wskazanych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 

oraz 24 ust 5 pkt 1 i  8  ustawy PZP.  
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2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 

  

Wykonawca spełni warunek jeżeli potwierdzi wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie co najmniej jednej dostawy samochodu ratowniczo-gaśniczego                        

o wartości minimum 700.000 zł brutto. 

 
6.2.  Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy PZP, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych  innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z  nim stosunków prawnych. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

Z treści  zobowiązania musi wynikać w szczególności:   

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

6.3. Zamawiający oceni czy udostępniane przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 

pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 

będzie badał czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  o których mowa w art. 

24 ust. 1 pkt. 13 – 22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP. 

 

6.4. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy PZP, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji lub  doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeśli 

podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

6.5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 

zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. 

 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

7.1 W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23, art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8  ustawy  PZP oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, do oferty musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert  oświadczenia w 

zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr  3 i 4 SIWZ. Informacje zawarte  w 

oświadczeniach będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

 

7.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których 

mowa w pkt. 7.1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenia  te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
 

7.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w dołączonych  do oferty 

oświadczeniach, o których mowa w  pkt. 7.1 SIWZ. 
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8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW  SKŁADANYCH  PRZEZ WYKONAWCĘ  

W  POSTĘPOWANIU   

     Zgodnie z art. 24 ust. 11  ustawy PZP  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże  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 5 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 złożenia do przetargu tylko jednej oferty, nie jest wymagane oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o którym mowa w art. 24 

ust.1 pkt 23 PZP. 

 

9. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCA  MA  ZŁOŻYĆ WRAZ 

Z OFERTĄ 

9.1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 SIWZ; 

9.2. Załącznik do Formularza oferty: Specyfikacja techniczna dla samochodu ratowniczo-gaśniczego 

oferowanego przez Wykonawcę (załącznik nr 2 SIWZ). Załącznik nr 2 SIWZ stanowi treść oferty. 

9.3. Pełnomocnictwo udzielone  reprezentantowi wykonawców  do reprezentowania Wykonawców                        

w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust.1 Ustawy PZP w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się  o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć                         

w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.  

9.4. Pełnomocnictwa bądź jego kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie udzielone 

osobie uprawnionej  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

9.5. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP.  

9.6.  Parafowany i podpisany projekt umowy – załącznik nr 6 SIWZ. 

 

10. WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

11. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

11.1  Cena oferty zostanie wyliczona i wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty, sporządzonym 

według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ, zgodnie z warunkami określonymi                                

w niniejszej SIWZ i jest to cena ryczałtowa.   

 

11.2  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) 

ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:  

 

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 

rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła 

groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać 

umowę. 

 

11.3  Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne dla prawidłowego i pełnego 

wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów oraz 

wymagań ujętych w SIWZ i załącznikach do SIWZ.  

 

11.4  Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 

11.5  W Formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć informację, czy wybór oferty będzie 

czy też nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie                      
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z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp                          

(tzn. obowiązku zapłaty podatku VAT przez Zamawiającego).  

W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego tego obowiązku: 

-    Wykonawca jest zobowiązany  w formularzu ofertowym ponadto wskazać nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać 

ich wartość bez kwoty  podatku.  

-   zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp zdanie pierwsze Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług; 

-   w formularzu ofertowym – zestawieniu cenowym Wykonawca  nie podaje  kwoty VAT, ale 

umieszcza w odpowiedniej kolumnie/wierszu oznaczenie „odwrotne obciążenie”. Wówczas 

kwota netto i brutto danej pozycji powinna być tożsama.  

 

11.6  W przypadku, gdy w Formularzu Oferty w zakresie, o którym mowa w pkt 11.6 SIWZ Wykonawca 

nie zaznaczy żadnej możliwości Zamawiający uzna, że wybór oferty NIE BĘDZIE prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  o podatku od towarów 

i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. 

 

12. KRYTERIA WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. 

12.1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Lp. Kryterium 
Maksymalna ilość punktów jakie może 

otrzymać oferta za dane kryterium 

1. cena brutto przedmiotu zamówienia 40 

2. moc silnika 30 

3. termin dostawy 20 

4. okres gwarancji i rękojmi 10 

ŁĄCZNIE 100 

a) cena oferty brutto przedmiotu zamówienia (C)   

Ilość punktów zostanie wyliczona według wzoru: 

             C min 

C = ----------------- x 40 pkt. 

         C of 

gdzie: 

C min – najniższa łączna cena oferty spośród ocenianych ofert, 

Cof – cena ocenianej oferty, 

C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie. 

 

b)  moc silnika (M)  

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium moc silnika, Zamawiający zastosuje następujące 

wyliczenie: 

• moc silnika 280 KM – 0 pkt. 

• moc silnika w zakresie od 281 KM do 295 KM – 5 pkt. 

• moc silnika w zakresie od 296 KM do 310 KM – 10 pkt. 

• moc silnika w zakresie od 311 KM do 325 KM – 15 pkt. 

• moc silnika w zakresie od 326 KM do 340 KM – 20 pkt. 

• moc silnika w zakresie od 341 KM do 355 KM – 25 pkt. 

• moc silnika 356 KM i wyżej – 30 pkt. 

Zamawiający informuje, że minimalna wymagana moc silnika wynosi 280 KM. Jeżeli 

Wykonawca nie wykaże w formularzu ofertowym mocy silnika, wtedy Zamawiający przyjmuje 

moc silnika 280 KM. Wykonawca, który zaproponuje moc silnika powyżej 356 KM otrzyma 
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maksymalną ilość punktów w tym kryterium. 

 

c) termin dostawy (T) 

Zamawiający informuje, że maksymalny dopuszczalny termin wykonania przedmiotu 

zamówienia wynosi 90 dni od dnia podpisania umowy. Skrócenie tego terminu, będzie punktowane 

następująco: 

• termin wykonania do 90 dni – 0 pkt. 

• termin wykonania do 60 dni – 10 pkt. 

• termin wykonania do 30 dni – 20 pkt. 

 

d) okres gwarancji/rękojmi za wady  na przedmiot  zamówienia (G)  

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi (G), Zamawiający 

zastosuje następujące wyliczenie: 

a) za okres udzielania gwarancji  i rękojmi wynoszący 24 miesięcy – 0 pkt. 

b) za okres udzielania gwarancji i rękojmi wynoszący co najmniej 36 miesięcy – 5 pkt. 

c) za okres udzielania gwarancji i rękojmi wynoszący co najmniej 48 miesięcy -  10 pkt. 

 

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za przedmiot 

zamówienia wynosi 24  miesiące od daty odbioru końcowego. Jeżeli wykonawca nie wykaże w 

formularzu ofertowym do specyfikacji okresu gwarancji i rękojmi wtedy Zamawiający za okres 

gwarancji i rękojmi przyjmuje wymagany okres gwarancji 24 miesięcy. 

Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji i rękojmi -  48 miesięcy i więcej, otrzyma 

maksymalną ilość punktów w tym kryterium. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę 

 

P = C+M+T+G 

 

gdzie:  

C – ilość punktów w kryterium cena oferty badanej, 

M – ilość punktów w kryterium moc silnika, 

T – ilość punktów w kryterium termin dostawy, 

G – ilość punktów w kryterium okres gwarancji/rękojmi na przedmiot zamówienia, 

P - łączna ilość punktów kryteriów cena, gwarancja i rękojmi oraz mocy silnika.  

 

12.2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę 

z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert 

dodatkowych. 

 

13. MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT. 

13.1 Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 lipca 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1113) lub osobiście 

lub za pośrednictwem posłańca. Za czas złożenia oferty uznaje się datę i godzinę 

potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.  
 

13.2 Oferty należy składać w terminie do dnia  03.08.2018 r. o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Miasta 

w Szczyrku, ul. Beskidzka 4,  Dziennik Podawczy  – pokój nr 11. 

 

13.3. Adres dla przesyłek pocztowych: 

 Urząd Miasta Szczyrk, 43-370 Szczyrk,  ul. Beskidzka 4 
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14. FORMA WZAJEMNEGO POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO    

Z  WYKONAWCAMI,  WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA 

SIĘ. 

14.1.  Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 14.2 SIWZ  Zamawiający dopuszcza, aby 

komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 

poz. 1113) lub osobiście, lub za pośrednictwem posłańca lub  faksu (nr faksu: 33 8178763) lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) – adres e-mail: 

inwestycje@szczyrk.pl  

Uwaga – ze względu na bezpieczeństwo informatyczne : 

Tytuł wiadomości e-mail winien zawierać m.in. nazwę zadania/zamówienia oraz oznaczenie sprawy 

(znak sprawy GKUHiR272.6.2018). 

14.2.  W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 lub 3a ustawy PZP, 

oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) 

w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu.   

14.3.  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

14.4.  Osobą upoważniona do kontaktu jest Pan Mariusz Pindel (tel. 33 8295026) 

 

15. WYJAŚNIENIA DO  SIWZ 

15.1. Każdemu Wykonawcy przysługuje prawo zwrócenia się do Zamawiającego pisemnie  o wyjaśnienie 

treści  SIWZ – zgodnie z art. 38 ustawy.  

15.1.1. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 

a)  na 2 dni przed upływem terminu składania ofert: 

 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia 

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

wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 31.07.2018r. 

15.1.2. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania oraz na stronie internetowej.  

15.1.3.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 

Zamawiającego po upływie terminu określonego w pkt 15.1.1. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

15.1.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym 

mowa w pkt 15.1.1.  

15.2. Zamawiający nie przewiduje  możliwości zebrania Wykonawców. 

15.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający  może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić treść SIWZ. W takim przypadku Zamawiający  przekazuje dokonaną w ten sposób 

modyfikację wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ a także  zamieszcza  na stronie 

internetowej.  

15.4. Wszelkie zmiany, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną 

częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

16.  MIEJSCE  I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT. 

16.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu   03.08.2018 r. o godz.  09:30  w Urzędzie Miasta 

Szczyrk, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk – pokój nr 31. 

16.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostaje podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

16.3. W dalszej części: 

a) zostaje podana informacja o ilości ofert złożonych do rozpatrzenia w drodze postępowania 

przetargowego, 

b) następuje stwierdzenie nienaruszenia opakowań ofert, 

c) następuje stwierdzenie, czy wszystkie oferty wpłynęły w wymaganym terminie, 

16.4. Po otwarciu ofert podane zostanie do wiadomości: 

a) imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

mailto:inwestycje@szczyrk.pl
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b) cena oferty, 

c) termin wykonania zamówienia, 

d) okres gwarancji, 

e) warunki płatności. 

17.  INFORMACJA DOTYCZĄCA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

    17.1. Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga od oferenta, którego oferta zostanie wybrana, 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  10 % ceny całkowitej 

podanej w ofercie, w  jednej  lub kilku formach, o których mowa  w art. 148 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

17.2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego 

tj.: nr konta 79 8133 0003 0000 0316 2000 0001  z adnotacją: Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w ramach zadania pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Szczyrku”   

17.3.  Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji lub poręczeniu winno być ważne o 30 dni dłużej niż  

przewidywany termin zakończenia realizacji  przedmiotu umowy. 

17.4. Zamawiający zwraca część zabezpieczenia w wysokości 70% w terminie do 15 dni od wykonania 

zamówienia tj. dnia odbioru końcowego. Pozostałą część zabezpieczenia w wysokości 30% zwraca 

w terminie do 15 dni od zakończenia rękojmi. 

17.5. Jeżeli zabezpieczenie będzie składane w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa i „na pierwsze żądanie” i winna 

wskazywać termin wypłaty środków 14 dni.   

17.6. Obowiązkiem wykonawcy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej 

zawarciem. Stosowne dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia w innych formach 

winny zostać złożone w siedzibie OSP w Szczyrku przed zawarciem umowy. 

 

18. TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ 

18.1. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu 

terminu składania ofert. 

18.2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż  60 dni.  

18.3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie,  zawiadamiając o tym 

Zamawiającego.  

 

19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH,  JAKIE ZOSTANĄ  DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY 
19.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:   

a)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko , siedzibę  albo 

miejsce zamieszkania i adres,  jeżeli jest miejscem wykonywania  działalności Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano,  oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 

i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców , którzy złożyli oferty, a 

także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, 

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania 

wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

d) unieważnieniu postepowania; 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

e) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta.  

19.2. Ponadto Zamawiający po wyborze  najkorzystniejszej oferty zamieści informacje, o których mowa 

w pkt. 19.1 lit. a) na stronie internetowej.  

19.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana  będzie poinformowany  o terminie zawarcia  umowy.  

19.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie,  w  jednej  lub kilku 
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formach, o których mowa  w art. 148 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ponadto, przed 

podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawi odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. 

19.5. Przystępując do podpisania umowy Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie  zamówienia 

publicznego wspólnie złożą umowę regulującą ich współdziałanie. 

20.  ŚRODKI  OCHRONY PRAWNEJ 

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu, 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 niniejszej ustawy. 

 

21.  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 6 do SIWZ (projekt umowy).  

Uwaga – w załączniku Nr 6 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy                

w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu                                       

o zamówieniu. 

 

22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

22.1. Zamawiający  nie przewiduje: 

− zawarcia umowy ramowej; 

− rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych; 

− aukcji elektronicznej; 

− zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; 

− udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia; 

− określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 

zamówienia, o których mowa w art. 29  ust. 4 ustawy PZP; 

− zamówień, o których mowa w art. 67 u st. 1 pkt 7 ustawy PZP; 

− wymagań  dotyczących  rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagań  

technicznych dotyczących urządzeń informatycznych; 

22.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ  mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia                          

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych  (tj. Dz.U. z  2017 r., poz. 1579 z póź. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

     Załączniki SIWZ: 

1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, 

2) Załącznik nr 2 -  Załącznik do Formularza oferty:  Specyfikacja techniczna; 

3) Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu  

4) Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania;   

5) Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; 

6) Załącznik nr 6 - Projekt umowy; 

7) Załącznik nr 7 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; 

8) Załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o 

udzielenia zamówienia publicznego pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyrku” 

 

 


