Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach
Plac Kościuszki 37
16-420 Raczki

Nr postępowania: OSP.271.1.2021

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej SWZ

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11
września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od progów unijnych
określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego .

Raczki, czerwiec 2021r.
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ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach
Plac Kościuszki 37
16-420 Raczki
Telefon: 606526707
e-mail: straz@raczki.pl
Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne są do wglądu w
siedzibie Zamawiającego oraz udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego:
http://raczki.osp.org.pl/ w zakładce zamówienia publiczne oraz miniportal.uzp.gov.pl
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji warunków zamówienia:
1. Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r.
poz. 2019 ze zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”.
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz.
2415).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453).
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z
2020r. , poz. 1913).
5. 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 (RODO).
6. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz.
1781 ze zm.).
7. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z
2021r., poz. 275 ze zm.).
8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1740 ze
zm.).

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje Dostawę średniego samochodu ratowniczo –
gaśniczego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.
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W przypadku użycia w wyżej wymienionych Załącznikach do niniejszej SWZ nazw
materiałów, marek, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako
przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, oraz określające
standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub
rozwiązań „równoważnych" pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od założonych w niniejszej SWZ i Załącznikach do niej.
W przypadku gdy w wyżej wymienionych Załącznikach do niniejszej SWZ opisano
przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający
wskazuje niniejszym, iż dopuszcza rozwiązania „równoważne” opisywanym.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania „równoważne” zobowiązany jest
wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego w niniejszej SWZ i Załącznikach do niej.
3. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie
dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
Całość przedmiotu zamówienia musi uzyskać pozytywną opinię CNBOP-PIB. Tego typu
zamówienie winno być udzielone jednemu Wykonawcy. Podział niniejszego zamówienia
skutkowałby poważną groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia.
4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV – 34114000-9 Pojazdy specjalne,
CPV – 34144210-3 Wozy strażackie.

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin realizacji zamówienia ustala się w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy.

ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone
w niniejszej SWZ.
2. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp, określa następujące warunki udziału
w postępowaniu:
L.p. Warunki udziału w postępowaniu
1 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada ubezpieczenie OC
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych), a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
3
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Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż
wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: min. 1 zadania
polegające na dostawie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego o wartości
brutto min 700 tys. zł każda. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania,
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy będzie mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Rozdział VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA.
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec
którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp.
2. Zamawiający, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 ustawy Pzp, wykluczy również z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:
a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba, że Wykonawca odpowiednio przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
b) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego
działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.
Rozdział VII. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH.
1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
L.p.
1

Wymagany dokument
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
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Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu aktualne na
dzień składania ofert stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
oświadczenie takie może być złożone wspólnie.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu:
L.p. Wymagany dokument
1
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i podmiotów wykonania, na
rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać takich dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – potwierdzający spełnianie warunku
określonego w rozdziale V, pkt. 2 ppkt. 2. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do
SWZ.
2
Polisa ubezpieczenia OC potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia co najmniej na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego.

L.p.
1

2

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu:
Wymagany dokument
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
5

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.
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.

3

4

Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 pkt 5 ustawy, o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej - Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.

L.p.
1

2

3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Wymagany dokument
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 w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt
1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
dokument lub dokumenty wystawione, nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, w kraju, w którym Wykonawca 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.
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wyżej opisane
dokumenty składa każdy z Wykonawców.
Dokumenty lub oświadczenia określone w niniejszym Rozdziale Wykonawca składa pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
W zakresie nie uregulowanym niniejszą SWZ mają zastosowanie przepisy
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz. 2415).

Rozdział VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH
PODMIOTÓW TRZECICH.
1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów trzecich, na zasadach
określonych w art. 118-123 ustawy Pzp.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, zobowiązany jest:
1) Złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy
środek dowodowy, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych
zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego
zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu
zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach
którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
2) Złożyć wraz z ofertą „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu” oraz
„Oświadczenie o spełnianiu warunków”, podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
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spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3) Przedstawić na żądanie Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe,
określone w Rozdziale VII ust. 2 ppkt 2 SWZ, dotyczące tych podmiotów, na
potwierdzenie, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z
postępowania.
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby, zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy w
Rozdziale VI niniejszej SWZ.
4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zajdą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał , że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Rozdział IX. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE .
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania;
b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć
formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do
oferty dokumentów;
d) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum)
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem
umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.

X. WARUNKI POWIERZENIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY.
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
Podwykonawców. Zamawiający wymaga także aby przed przystąpieniem do
wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty
budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 124 ustawy Pzp
lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego
Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
Podwykonawcy. Zapisy zawarte w niniejszym punkcie stosuje się także wobec
dalszych Podwykonawców.
Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie
całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość
oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o
podwykonawstwo.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić Podwykonawców (dalszych
Podwykonawców) do realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o
tym fakcie Zamawiającego. W przypadku ujawnienia się Podwykonawców na etapie
realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownego aneksu
do umowy wskazującego część zamówienia, która zostanie powierzona
Podwykonawcy do realizacji. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w
trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej
z projektem umowy.
Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dnia od
dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu do Ochotniczej Straży
Pożarnej w Raczkach zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo:
a) niespełniającej wymagań określonych niniejszej SWZ,
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7
powyżej.
9

Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, w wyżej określonym terminie uważa się za akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Zamawiający, w terminie 7 roboczych od daty wpływu do Ochotniczej straży Pożarnej
w Raczkach, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, które w
przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt a) i b) powyżej. Niezgłoszenie w formie
pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w wyżej
określonym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż
0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
ROZDZIAŁ XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI.
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
w zakresie merytorycznym i formalnym
Andrzej Czuper – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach, tel. 606526707.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i
„Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako
Załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na
Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

XII. ZŁOŻENIE OFERTY O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej
„wniosek” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
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2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla
Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W
formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem.
Ofertę/wniosek należy sporządzić w języku polskim.
Ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i
odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w Rozdziale VII , w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami
stanowiącymi ofertę.
Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób
wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na
miniPortalu.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.

XIII. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (NIE
DOTYCZY SKŁADANIA OFERT).
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż
wskazanych w Rozdziale XI), zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID
postępowania).
2. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
„Formularza do komunikacji” jako Załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
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Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020
poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
(Dz. U. z 2020 poz. 2415).

XIV. OTWARCIE OFERT.
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2021r., o godzinie 10:15.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o: (1) nazwach albo imionach i
nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej
albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; (2)
cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni
posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

XV. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści SWZ.
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.
3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2,
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich
zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego
przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści
SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nie ma
obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu
składania ofert.
4. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 3, nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
5. Treść wyjaśnień Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.
6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.
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Rozdział XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA
FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w
niniejszej SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 SWZ
(jeżeli dotyczy);
3) dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy);
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że
osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru.
5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się
na ofertę powinien być czytelny.
7. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2020 r. poz. 1913 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
8. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i
postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania
informatycznego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/
9. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć
przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej
ponownym złożeniu.
10. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym
przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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Rozdział XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Nie dotyczy.
Rozdział XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, tj. do dnia
07.08.2021r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem
terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu
związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.

Rozdział XIX. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal do dnia 08.07.2021 r. do godziny 10:00.
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na
Platformie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2021 r. o godzinie 10:15.
4. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - miniportalu. W
przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w
terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po
usunięciu awarii.
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których
oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Rozdział XX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Cena oferty jest ceną ryczałtową uwzględniającą wszystkie zobowiązania, musi być
podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo oraz słownie, z wyodrębnieniem kwoty
podatku od towarów i usług VAT.
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2. Cena ryczałtowa oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i
składniki związane z kompleksową realizacją zamówienia, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, itp.
3. W cenie ryczałtowej oferty należy uwzględnić zakres określony w niniejszej SWZ i
Załącznikach do niej. Otrzymaną w ten sposób cenę Wykonawca może powiększyć o
inne elementy niezbędne według Wykonawcy do zrealizowania przedmiotu
zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Otrzymaną w ten sposób cenę
Wykonawca podaje w formularzu ofertowym.
4. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).
5. Cena brutto oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w
art. 223 ustawy Pzp.
7. Wykonawca określi wartość realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty,
który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.

Rozdział XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY, BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które :
a) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z
niniejszego postępowania,
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
wagi:
Kryterium 1 – Cena oferty – 60 %
Kryterium 2 – Przedłużony okres gwarancji na zabudowę – 40 %

Punktacja zostanie wyliczona za pomocą następujących wzorów:
Kryterium 1 - cena: waga kryterium – 60 % - 60 pkt
najniższa oferowana cena
C = ------------------------------------- x 60 pkt
cena ocenianej oferty
Kryterium 2 – przedłużony okres gwarancji na zabudowę: waga kryterium – 40 % 40 pkt
W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać:
20 punktów – w przypadku zaoferowania okresu gwarancji 24 miesiące,
30punktów - w przypadku zaoferowania okresu gwarancji 36 miesiące,
40 punktów – w przypadku zaoferowania okresu gwarancji 48 miesięcy
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Deklarację w tym zakresie zawrzeć trzeba we formularzu ofertowym. Minimalny termin
gwarancji to 24 miesiące. W przypadku braku zawarcia informacji o rozszerzeniu okresu
gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje gwarancję w okresie
wynikającym z OPZ tj. 24 miesięcy. Deklaracja okresu gwarancji powyżej 48 miesięcy nie
będzie dodatkowo punktowana. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym
kryterium to 40 pkt.
3. 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 „Przedłużony okres gwarancji”
4. Oferta, która otrzyma łącznie największą liczbę punktów zostanie uznana za
najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy,
którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji warunków
zamówienia, z zastrzeżeniem art. 223.ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w art 223 ust .2 pkt 3 ustawy Pzp,
g) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 220 ust. 3 ustawy Pzp, na
przedłużenie terminu związania ofertą,
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach, o
których mowa w art. 255 ustawy Pzp. W przypadku unieważnienia postępowania,
Zmawiający niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie, podając uzasadnienie fatyczne i
prawne, wszystkich Wykonawców oraz udostępnia informację w tym zakresie na
stronie internetowej.
7. Zamawiający dokonuje oceny ofert w kontekście rażąco niskiej ceny zgodnie z art.
224 ustawy Pzp.
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Rozdział XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączną
punktację,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach odrzucenia
oferty.
2. Zamawiający udostępnia także informacje, o których mowa w ust. 1 pkt a) powyżej
na stronie internetowej.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w
sposób określony w art. 308 ust. 2, 3 ustawy Pzp.
4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wymaga dostarczenia mu umowy
regulującej zasady współpracy tych Wykonawców.
5. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie
terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o
wyborze najkorzystniejszej oferty przed upływem terminu związania ofertą, a
Wykonawca, którego oferta została wybrana, wyrazi zgodę na zawarcie umowy na
warunkach określonych w złożonej ofercie.

Rozdział XXIII. WYMAGANIA
WYKONANIA UMOWY.

DOTYCZĄCE

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

Nie dotyczy.
Rozdział XXIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
1. Wykonawca, przy opracowaniu oferty, zobowiązany jest do uwzględnienia
wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia objętego
umową w sprawie zamówienia publicznego.
2. Warunki płatności zawarte w umowie przewidywać będą, iż nastąpi po
protokolarnym odbiorze końcowym przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Umowa w
sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w
Załącznikach do niej, a także danych zawartych w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
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3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę.
4. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej SWZ.
5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać
przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i
określa następujące warunki takich zmian:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez
niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu
realizacji przedmiotu zamówienia;
b) zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy po dacie jej podpisania.
2) zmiana wysokości ceny ryczałtowej brutto będzie możliwa w przypadku zmiany
stawki podatku VAT dla przedmiotu zamówienia;
3) zmiany polegające na zmianie Podwykonawcy (Podwykonawców) lub dalszego
Podwykonawcy (dalszych Podwykonawców) lub dołączeniu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy będą możliwe po spełnieniu następujących warunków:
a) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zamiarze zmiany Podwykonawcy
(Podwykonawców) lub dalszego Podwykonawcy (dalszych Podwykonawców)
lub dołączeniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wskaże część
zamówienia, którą zamierza powierzyć nowemu Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy), a także wskaże jego firmę, nazwę albo imię i nazwisko oraz
dane kontaktowe,
b) jeżeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
c) Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym
mowa w art. 124 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec nowego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) i Zamawiający ustali, że nowy Podwykonawca
(dalszy Podwykonawca) nie podlega wykluczeniu,
d) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo z
nowym Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą), a Zamawiający nie zgłosi
zastrzeżeń do tego projektu.
Szczegółowe wymogi dotyczące Podwykonawców (dalszych Podwykonawców)
oraz umów o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera Rozdział X.
niniejszej SWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do niniejszej SWZ.
7. Postanowienia zawarte w ust. 6 powyżej stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Jednocześnie nie stanowią one zobowiązania ani
deklaracji Zamawiającego do ich wprowadzenia.
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XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawcom oraz innym podmiotom mającym interes w uzyskaniu zamówienia, którzy
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

XXVI. DANE OSOBOWE.
1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w
Raczkach, Plac Kościuszki 37, 16-420 Raczki.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie
udostępniona dokumentacja w oparciu o art. 74 ustawy Pzp, przepisy ustawy o
dostępie do informacji publicznej oraz przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych
wobec Zamawiającego, w szczególności Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Komendzie Głównej PSP w
Warszawie Regionalnej Izby Obrachunkowej, Krajowej Izby Odwoławczej.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie
przez 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE,
począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu
obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli
oferty nie uznane za najkorzystniejsze i z którymi nie zawarto umowy. Dane zawarte
w umowie dotyczącej zamówienia publicznego (wraz z Załącznikami do umowy)
będą przechowywane przez okres 10 lat.
5. Obowiązek podania danych osobowych 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.
6. W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany ani nie będzie miało miejsca profilowanie danych.
7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do danych osobowych jej
dotyczących, prawo do sprostowania tych danych osobowych (przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych 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), prawo żądania od Administratora
danych ograniczenia przetwarzania danych osobowych (przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do ich
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), a
także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
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XXVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Integralną częścią niniejszej SWZ są Załączniki wymienione w jej treści.
3. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych wobec czego nie określa
minimalnych warunków, jakimi muszą odpowiadać oferty wariantowe ani kryteriów
oceny.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 i art. 388 pkt 2 lit. c ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzenia aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 1 Pzp.

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ:
Numer 1. Opis przedmiotu zamówienia.
Numer 2. Wzór formularza ofertowego.
Numer 3. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Numer 4. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Numer 5. Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej.
Numer 6. Wzór wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat.
Numer 7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.
Numer 8. Wzór umowy.

Zatwierdzam:
PREZES
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W RACZKACH
/-/
ANDRZEJ CZUPER
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Załącznik nr 2 do SWZ
OSP.271.1.2021

pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………
…………………………
Adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………
………….……………..
Numer REGON: ……………..……………………..
Numer NIP

…………………………………….

e-mail:

…….………………………………

tel:

………….…………………………

Zaliczamy się do małych i średnich przedsiębiorstw (niepotrzebne skreślić): TAK / NIE
Nawiązując do ogłoszenia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:
Dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
1.
Oferuje/my/wykonanie przedmiotu zamówienia tj. dostawę średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Raczkach w rzeczowym zakresie
wyszczególnionym poniżej:
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(wpisać producenta, typ i model podwozia)

I.

Oferta obejmuje dostawę
pojazdu:

(podać adres serwisu podwozia, najbliższy
siedzibie Zamawiającego)

1.1

Minimum jeden punkt serwisowy
podwozia
(podać adres serwisu nadwozia, najbliższy
siedzibie Zamawiającego)

1.2

Minimum jeden punkt serwisowy
nadwozia

Wykonawca obowiązany jest dostarczeniem wraz z pojazdem:
-instrukcji obsługi w języku polski do podwozia samochodu, zabudowy
pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia,
1.3
-aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie
przeciwpożarowej dla pojazdu,
-dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód
specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
2. Parametry oceniane:
(wyrażony w miesiącach, minimalny okres
gwarancji 24 miesiące)

2.1

Termin gwarancji na zabudowę

2. Cena przedmiotu zamówienia wynosi:
Cena netto:
………………………………………………………… zł
Słownie złotych:
………………………………………………………………………………………………
…….
VAT: …..%
………………………………………………………… zł
Słownie złotych:
………………………………………………………………………………………………
……..
Cena brutto:

………………………………………………………… zł
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Słownie złotych
………………………………………………………………………………………………
…….

3. Udzielę terminu płatności 30 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu
faktury za wykonany i odebrany na podstawie protokołu końcowego odbioru
przedmiotu umowy.
4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w
SWZ.
5. Oświadczam, że akceptuję warunki SWZ i nie wnoszę do nich uwag.
6. Oświadczam, że zdobyłem wszystkie konieczne informacje do przygotowania
oferty oraz zapoznałem się z całą dokumentacją przetargową, w tym również z
opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
7. Akceptuję wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ i zobowiązuję się do
podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji warunków
zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Informuję, że zamierzam/nie
zamówienia Podwykonawcy:

zamierzam

powierzyć

wykonanie

części

1) Zakres prac powierzonych Podwykonawcy:
…………………………………………………………………………………………
……………………………….
2) Nazwa (firma), imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i
osób do kontaktu z nimi, Podwykonawców, na których zasoby powołuje się
Wykonawca.
…………………………………………………………………………………………
……………………………….
9. Oświadczam, że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …….
do
…….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegam, że nie mogą być one
udostępniane.*)**)
Uwaga:
*) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są
powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu
utrzymania ich w poufności (DZ. U z dnia 24 sierpnia 2018 r poz. 1637).
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**) Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wtedy, gdy zastrzeże w ofercie, iż któreś z informacji zawartych w ofercie
stanowią tajemnicę przedsiębiorstw oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp.

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane 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.

11. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej.
Nazwisko i imię
……………………………………………………………………………………….
Stanowisko
.………………………………………………………………………………………
Telefon
…………………………………..
e-mail
…………………………………..

Zakres pełnomocnictwa:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
12. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
1) ………………………………………………………………………………………
…………………………….
2) ………………………………………………………………………………………
…………………………….
3) ………………………………………………………………………………………
…………………………….
4) ………………………………………………………………………………………
…………………………….
5) ………………………………………………………………………………………
…………………………….
13. Inne informacje Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………
…………………, dnia ……………… r.
24

/podpis i pieczęć Wykonawcy/

25

Załącznik nr 3 do SWZ
OSP.271.1.2021

Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………..………………………………………………………………………………
…………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące:

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
prowadzonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Raczkach oświadczam, co następuje:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108
ust. 1 ustawy Pzp.
…………….…………………. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
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2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z
postępowania na podstawie art…………... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie
podstawę wykluczenia z art. 108 ust. 1 lub spośród wymienionych z art. 109 ust. 1 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110
ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
…………….……………. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….…………….. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SWZ
OSP.271.1.2021

Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………..………………………………………………………………………………
…………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
prowadzonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Raczkach oświadczam, co następuje:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w SWZ.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………………
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(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SWZ
OSP.271.1.2021

Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………..………………………………………………………………………………
…………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ
Niniejszym oświadczam, że biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na:
Dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
należę / nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021r, poz. 275):
Lista grupy kapitałowej:
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………
4. ………………………………………………
*niepotrzebne skreślić.

…………….………………. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SWZ
OSP.271.1.2021

Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………..………………………………………………………………………………
…………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ DOSTAW W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT
LP.

Nazwa Odbiorcy
(nazwa + adres
zamieszkania)

Wartość
brutto
zadania
(w zł)

Zakres
wykonanych
dostaw
(rodzaj)

Data
wykonania
(dd.mm.rr)

UWAGI

Wykonawca winien załączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane
należycie.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
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(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SWZ
OSP.271.1.2021
Uwaga: Niniejsze zobowiązanie wypełnia podmiot trzeci w przypadku, gdy Wykonawca polega na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
((pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………..………………………………………………………………………………
…………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
Ja (My) niżej podpisany (i):
……………….……………..……………………………………………………………………
…..…………………………...
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby)

działając w imieniu i na rzecz:
…………………………….………………………………….…………………………………
………………………………..
(nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)

Zobowiązuję się, zgodnie z postanowieniami art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), do oddania nw. zasobów:
…………………………………………………………………....…………………………….
………....................................
(określenie zasobów)

do dyspozycji Wykonawcy:
…………………………………………………………………....…………………………….
………....................................
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(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

na potrzeby realizacji zamówienia pn.:
Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
Oświadczam, że:
a) udostępnię Wykonawcy zasoby, w następującym zakresie:

…………………………………………………………………....…………………………
….…………………………….
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu

zamówienia publicznego będzie następujący:
…………………………………………………………………....…………………………
….…………………………….
c) zakres mojego udziału przy realizacji zamówienia publicznego będzie następujący:

…………………………………………………………………....…………………………
….…………………………….
d) okres mojego udostępnienia zasobów Wykonawcy będzie następujący:

…………………………………………………………………....…………………………
….…………………………….

…………….…………….…. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby)
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Załącznik nr 8 do SWZ
OSP.271.1.2021

WZÓR UMOWY
U M O W A nr …………. /………..
zawarta w dniu ………………….. r. w Raczkach,
pomiędzy:
1. Ochotniczą Strażą Pożarną w Raczkach, Plac Kościuszki 37, 16-420 Raczki,
NIP 844-20-65-271, REGON 790999316 zwaną w treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:
Prezesa OSP Raczki – Andrzeja Czuper,
Skarbnika OSP Raczki – Mirosława Sieńkowskiego
a
2. ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………NIP…………………………
REGON ………………………………, zwanym /ą w treści umowy
„Wykonawcą”
reprezentowanym/ ą przez:
………………………………………………………………………………………………
…………
w ramach realizacji zamówienia publicznego udzielonego w trybie ustawy z dnia 11
września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019. ze zm.), na skutek
rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na
realizację zadania pn.:
Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Raczkach
Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określają specyfikacja warunków
zamówienia (SWZ) wraz z Załącznikami do niej oraz oferta Wykonawcy złożona w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść własność na Zamawiającego i wydać: jeden
średni
samochód
ratowniczo-gaśniczy
(marka
samochodu,
typ):
………………………………….………… o parametrach technicznych i
warunkach minimalnych wyszczególnionych w Specyfikacji warunków
zamówienia oraz ofercie Wykonawcy stanowiących integralną część umowy.
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2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, musi być fabrycznie nowy, sprawny
technicznie i wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku.
3. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego
o postępach w pracach, ewentualnych problemach czy opóźnieniach w realizacji
przedmiotu umowy.
4. Wykonawca wyda Zamawiającemu samochód z pełnymi zbiornikami paliwa
i płynów eksploatacyjnych.
5. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zamontować w pojeździe, o którym
mowa w ust. 1, dostarczony przez Zamawiającego sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
Sprzęt będzie dostarczony przez Zamawiającego do siedziby i na wezwanie
Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż od dnia dostarczenia przez Zamawiającego wyż.
wym. sprzętu Wykonawca ma 7 dni kalendarzowych na jego zamontowanie i
dokonanie zgłoszenia o którym mowa w § 5 ust 1.
6. Zamawiający zobowiązuje się wyż. wym. samochód nabyć od Wykonawcy za cenę
i na zasadach określonych w niniejszej umowie.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia, w pełni sprawny,
wolny od wad fizycznych i prawnych, odpowiadający pod względem jakości
wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych.
8. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia nie jest obciążony prawami
osób trzecich.

§2
CENA I ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA.
1. Za realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 strony ustalają cenę,
zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości netto …….................. zł (słownie zł:
…........................................./100), plus …..% podatku VAT, tj.................................... zł
(słownie zł: …....................................................................../100), co łącznie stanowi
kwotę
brutto
….........................
zł
(słownie
zł:
......................................................................./100).
2. Przedmiot umowy objęty jest właściwą stawką podatku od towarów i usług
(VAT) w wysokości procentowej obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania.
3. Wykonawca oświadcza, że cena zaspokaja wszelkie jego roszczenia wobec
Zamawiającego z tytułu wykonania zamówienia.
§3
WARUNKI PŁATNOŚCI.
a) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty łącznej wartości umowy w PLN,
przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po dokonaniu
odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.
b) Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze
wystawionej przez Wykonawcę.
c) Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
d) Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z
tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.
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§4
TERMIN REALIZACJI.
Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia
……………….
§5
ODBIÓR SAMOCHODU, SZKOLENIE.
1. Wykonawca przed upływem terminu o którym mowa § 4 (z zastrzeżeniem ust. 3)
zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru przedmiotu zamówienia. Strony
dopuszczają zawiadomienie w formie e-maila lub telefonicznie
2. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno - jakościowego w ciągu 3 dni
roboczych od daty zawiadomienia o którym mowa w ust. 1. O dacie odbioru
Zamawiający poinformuje Wykonawcę.
3. Upływ 3-dniowego okresu przystąpienia do odbioru o którym mowa w ust 2, nie
może nastąpić później niż termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w
§ 4 umowy.
4. Odbiór techniczno - jakościowy samochodu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.
5. Własność samochodu przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania przez
przedstawicieli Stron umowy, protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń.
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jakościowego usterek,
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany
samochodu na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony
protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze Stron i podpisany przez obie Strony. Ustęp ten nie narusza postanowień
dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że
przedstawiony samochód nie odpowiada opisowi zawartemu SWZ lub ofercie,
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w samochodzie
zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o
stwierdzonych odstępstwach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze
Stron i podpisany przez obie Strony. Ustęp ten nie narusza postanowień
dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
8. Bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu, odbędzie się w
terminie…………………..i miejscu…………………… odbioru techniczno jakościowego. Protokół z przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi
podstawowej wraz
z adnotacją o osobach, które go odbyły zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach,
po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany przez obie Strony umowy.
9. Z chwilą wydania samochodu Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie
korzyści i obciążenia związane z pojazdem, jak również ryzyko przypadkowej
utraty lub uszkodzenia pojazdu.
10. Protokół zdawczo – odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
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§6
DOKUMENTACJA TECHNICZNA i GWARANCJA.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na samochód i występujące w nim wyposażenie
…........ miesięcy gwarancji oraz zapewnia bezpłatny serwis w okresie jej
obowiązywania, zgodnie z warunkami zawartymi w książce gwarancyjnej stanowiącej
integralną część umowy.
3. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe
wykonanie i zgodność z odnośnymi normami oraz kompletność wyposażenia
samochodu.
4. Gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za
wady.
5. Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:
a) instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim,
b) instrukcję obsługi urządzeń zamontowanych na stałe (np. radiotelefon,
sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego itp.) w języku polskim,
c) książkę serwisową pojazdu w języku polskim,
d) wykaz ilościowo-wartościowy (brutto) dostarczonego sprzętu (wyposażenia),
stanowiącego wyposażenie przedmiotu umowy - niezbędnego do wprowadzenia
na ewidencję majątkową oraz warunki gwarancji producenta dla poszczególnego
sprzętu,
e) wykaz adresów punktów serwisowych na terenie UE,
f) dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu w Wydziale Komunikacji
właściwym dla siedziby Zamawiającego, w tym zaświadczenie z poszerzonego
badania technicznego samochodu w uprawnionej stacji diagnostycznej,
potwierdzające przeznaczenie samochodu jako pojazd specjalny,
g) instrukcję zaleceń odnośnie konserwacji i środków roboczych podwozia,
h) schemat instalacji elektrycznej podwozia i zabudowy,
i) schemat skrzynek bezpiecznikowych wraz z dokładnym objaśnieniem
przeznaczenia poszczególnych bezpieczników.
§7
SERWIS.
1. W okresie gwarancji naprawy samochodu oraz wyposażenia wykonywane będą
bezpłatnie przez serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu przez
niego wskazanym. Przystąpienie do naprawy przez serwis nastąpi niezwłocznie,
jednakże nie później niż 72 godziny od zgłoszenia i potwierdzenia odbioru w formie
e-maila. Do czasu, o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od
pracy.
2. Ponadto serwis samochodu jest zapewniony przez sieć Autoryzowanych Stacji
Obsługi, zgodnie z warunkami wynikającymi ze złożonej oferty przetargowej oraz z
gwarancji.
3. Najbliższa od siedziby Zamawiającego Autoryzowana Stacja Obsługi znajduje się w
(……………………………………...),
przy
ulicy
(……………………………………………..……..).
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§8
KARY UMOWNE.
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
2. Jeżeli Wykonawca opóźni termin wydania samochodu w stosunku do terminu
uzgodnionego w umowie zapłaci karę umowną w wysokości 0,15% wartości brutto
o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
3. Jeżeli opóźnienie wydania samochodu wystąpiło z winy Wykonawcy i przekroczy 4
tygodnie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku
Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca
poniósł w związku z umową.
4. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez
złożenie oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu
14 dni od daty, w której opóźnienie wydania samochodu przekroczy 4 tygodnie.
5. W przypadku, gdy z własnej winy Wykonawca nie dokona naprawy samochodu lub
wyposażenia w terminie określonym w § 7 ust. 1 lub Autoryzowana Stacja Obsługi
nie wykona naprawy w terminie wynikającym z książki gwarancyjnej, Zamawiający
ma prawo do otrzymania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,15% wartości
brutto o której mowa w § 2 ust. 1 lub naprawianego wyposażenia za każdy dzień
zwłoki.
6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar
zastrzeżonych w umowie Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach
ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.

§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o art. 456
ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, tj. w razie
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. W
takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej dotąd części umowy i nie przysługują
mu żadne roszczenia odszkodowawcze ani o zapłatę kar umownych.

§ 10
ZMIANA UMOWY.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z wykonawcą umowy w
stosunku do treści oferty w zakresie rodzaju rozwiązań technicznych lub parametrów
zaoferowanych w ofercie:
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a)
w przypadku, gdy parametry techniczne samochodu lub jego wyposażenia będą
korzystniejsze dla Zamawiającego niż zaoferowane w ofercie, będą spełniały wymagania
określone w specyfikacji warunków zamówienia, a cena nie ulegnie podwyższeniu,
b)
w przypadku pojawienia się na rynku sprzętu nowszej generacji pozwalającego
na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości, a cena nie ulegnie podwyższeniu,
c)
w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych
ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

§ 11
WARUNKI OGÓLNE.
1. Za dzień wykonania umowy przez Wykonawcę uważa się dzień przekazania
i przejęcia samochodu przez Zamawiającego i podpisania przez obie Strony umowy
protokołu zdawczo - odbiorczego, zgodnie z § 5 ust. 5 umowy.
2. Wszystkie zmiany i poprawki do niniejszej umowy mogą być wprowadzane tylko w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, a także inne
przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.
4. Żadna ze Stron nie ma prawa do przekazania praw i obowiązków wynikających z
niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.

§ 12
ROZSTRZYGANIE SPORÓW.
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać
będzie Sąd Powszechny w Suwałkach

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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