Znak sprawy: RIG.271.7.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa Ciężkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kłecku

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej
„Ustawą”.

Zatwierdził:

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
Marcin Kaczor

1

I. ZAMAWIAJĄCY
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Paderewskiego 16
62-270 Kłecko
NIP: 7841742330
REGON: 639954414
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Do czynności podejmowanych przez
Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie
nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, stosuje się przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w
sprawach nieuregulowanych w przywołanych przepisach - przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.
Procedura odwrócona:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy
PZP, tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od zawarcia umowy lub braku
wniesienia przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może zbadać
następną najwyżej ocenioną ofertę spośród pozostałych ofert.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia: dostawa
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Ciężkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłecku.
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektów:


Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego - OSP w Kłecku, poprzez zakup Ciężkiego
Samochodu Ratowniczo – Gaśniczego, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;



Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, współfinansowanego ze środków Programu
Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony
Państwa w latach 2017-2020.

3. Minimalne wymagania techniczne:
1) pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia nie starszy niż 2019;
2) klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1 „lub równoważnej”): S (ciężka);
3) kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-1 „lub równoważnej”): 2 (uterenowiona). Stały
napęd obu osi 4x4, skrzynia redukcyjna, możliwość blokady mechanizmów
różnicowych min. osi tylnej oraz międzyosiowego;
4) podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 300 kW;
5) skrzynia biegów manualna lub zautomatyzowana, min. 12 biegowa, wyposażona w
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bieg pełzający do holowania bardzo ciężkich ładunków (np. podczas wyciągania z
rowu innych pojazdów), skrzynia rozdzielcza z reduktorem do jazdy w terenie. Silnik
spełniający normy czystości spalin min. EURO 6;
6) wysokość całkowita pojazdu max. 3250 mm;
7) zbiornik wody o pojemności min. 7000 dm3 (dopuszcza się tolerancję wykonania
zbiornika w stosunku do pojemności nominalnej +/- 5%) z materiałów
niekorodujących, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną
eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy;
8) zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody
wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do
stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów lub wykonany ze stali
nierdzewnej;
9) autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym
drzwiami żaluzjowymi;
10) autopompa pożarnicza dwuzakresowa o wydajności min. 4000 dm3 / min przy
ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz dla wysokiego ciśnienia min. 250
dm3 /min. przy ciśnieniu 4 MPa;
11) działko wodno-pianowe min. 2400 dm3/min o regulowanej wydajności, umieszczone
na dachu zabudowy pojazdu nieprzekraczające maksymalnej wysokości pojazdu
(3250 mm);
12) układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy
zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika
zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m;
13) samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o
długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o
regulowanej wydajności od 75 do 150 dm3/min, do podawania środków gaśniczych
prądem zwartym i rozproszonym;
14) pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania:
a) ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.)
wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy;
b) pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w
ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z
późn. zm.);
c) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002,
z późn. zm.);
d) rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony
Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie
pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego,
Służby
Wywiadu
Wojskowego,
Centralnego
Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej
Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019, poz.
594 z późn. zm);
e) pojazd musi zapewniać miejsca montażowe sprzętu zgodnie ze standardem
wyposażenia wydanym przez KG PSP dla pojazdu z typoszeregu GCBA 7/40;
f) norm: PN-EN 1846-1 „lub równoważnej” i PN-EN 1846-2 „lub równoważnej”.
15) Wykonawca na dostarczony samochód wraz z zamontowanymi urządzeniami udzieli
gwarancji i rękojmi nie krótszej niż 24 miesiące (UWAGA: gwarancja na podwozie i
wyposażenie stanowi kryterium oceny ofert).
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16) Wykonawca w ramach dostawy objętej niniejszym zamówieniem zapewni
przeszkolenie minimum 4 osób wskazanych przez Zamawiającego. O terminie
szkolenia Wykonawca poinformuje Zamawiającego, na co najmniej 5 dni roboczych
przed terminem szkolenia. Zamawiający w terminie do 3 dni przed terminem
szkolenia musi zaakceptować wskazany termin. Tematem szkolenia będzie obsługa
będącego przedmiotem zamówienia pojazdu. Czas szkolenia min. 2 godziny.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych opisywanym zgodnie z art. 30 ust. 4.
Przez równoważny należy rozumieć sprzęt, wyposażenie o parametrach, jakości wykonania,
technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.
6. Jeżeli zapisy dokumentacji przetargowej wskazywałyby w odniesieniu do niektórych
materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z
art. 29 ust. 3 Pzp dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych.
7. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy
„lub równoważne”.
8. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Brak wykazania
równoważności oferty w tym zakresie będzie skutkować odrzuceniem oferty.
9. Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV):
Wspólny Słownik Zamówień:
Numer CPV
34144210-3

Opis
Wozy strażackie

10. Formularze oferty oraz załączniki do oferty, powinny być wypełnione przez Wykonawcę wg
postanowień niniejszej specyfikacji.
11. Oferowane wyposażenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 30.10.2020 r.
2. Miejsce dostawy: siedziba Wykonawcy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, tj. nie podlegają wykluczeniu i spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
objętej niniejszym postępowaniem, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w
tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w
tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
3) zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że Wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje, w ciągu ostatnich 3
lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, dostarczył minimum jeden fabrycznie nowy samochód pożarniczy,
ratowniczo-gaśniczy, o wartości brutto minimum 700 000,00 PLN (słownie: siedemset
tysięcy złotych).

3. Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje
zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzone w
dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona.
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w
okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
VII. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Wykonawca w terminie wyznaczonym na składanie ofert składa:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;
2) załącznik nr 9 do SIWZ: parametry oferowanego pojazdu;
3) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu;
4) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ Informacje zawarte
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu;
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5) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy do
oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia – jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;
6) pełnomocnictwo
ustanowione
do
reprezentowania
Wykonawcy/ów
ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy,
pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie;
7) oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z
RODO – jeżeli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Do oferty każdy wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w
zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Na ich podstawie Zamawiający bada oferty pod kątem
przesłanek odrzucenia z postępowania (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz z zastosowaniem
kryteriów wyboru. Następnie Zamawiający ocenia podmiotowo wykonawcę, którego oferta
została uznana za najkorzystniejszą.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających informacje wynikające z załączników nr 2 i 3 do SIWZ (art. 26
ust. 2 ustawy pzp.). Zamawiający zbada czy wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu poprzez weryfikację dokumentów i oświadczeń
złożonych na wezwanie zamawiającego.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy pzp:
1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania 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 (można w tym
celu wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych (art. 22a ustawy pzp). Zapisy art. 22a ust. od 2 do 6 ustawy pzp stosuje
się. Wykonawca w takim przypadku zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy pzp – załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.
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7. Zamawiający ocenia czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zamawiający żąda dokumentów, które określają 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 (zaleca się wykorzystanie w tym celu wzoru oświadczenia stanowiącego
załącznik nr 5 do SIWZ).
8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3
SIWZ.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić tego w
inny sposób.
10. Stwierdzenie przez Zamawiającego podania informacji nieprawdziwych mających wpływ na
wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
11. Spośród ważnych ofert komisja przetargowa w oparciu o przyjęte kryteria oceny dokona
wyboru najkorzystniejszej i zaproponuje jej wybór do realizacji zamówienia publicznego.
12. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i
która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustanowione kryteria.
13. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

VIII. PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE
1. Wykonawcy stosownie do treści art. 23 ustawy pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
niniejszego zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23, natomiast
spełnienie warunków wskazanych w SIWZ wykazują łącznie.
3. Każdy z partnerów tworzących konsorcjum (podmiotów występujących wspólnie) składa z
osobna dokumenty określone w SIWZ w rozdz. VII ust. 1. pkt 4). Oświadczenie określone w
rozdz. VII ust. 1 pkt 3) składa każdy z wykonawców oddzielnie w zakresie w jakim wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Pozostałe dokumenty i oświadczenia mogą
być wspólnie składane przez Wykonawców występujących razem.
4. Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Zaleca się by
pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców występujących wspólnie. Treść pełnomocnictwa
powinna dokładnie określać zakres umocowania.
5. Pełnomocnictwo do pełnienia funkcji, o których mowa powyżej winno być podpisane przez
uprawnionych przedstawicieli każdego z partnerów oraz winno być dołączone do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.
6. Korespondencja będzie prowadzona z ustanowionym pełnomocnikiem.
7. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową
realizację zamówienia. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać
wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie
lub od każdego z osobna.
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8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy wymienić firmy wchodzące w jego
skład oraz wskazania Lidera Konsorcjum.

IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z
zachowaniem zasad określonych w Ustawie (art. 38).
3. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz
informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie na adres Gminy Kłecko, ul.
Dworcowa 14, 62 – 270 Kłecko lub faksem - 61 4270221 lub drogą elektroniczną –
przetargi@klecko.pl.
4. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań oraz
informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z
zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie.
5. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami:
 sprawy proceduralne i merytoryczne: Joanna Cieślińska, przetargi@klecko.pl.
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert.
3. Co najmniej na 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 dłuższy jednak niż 60 dni.
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez
wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ.
4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do
SIWZ.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym
muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym co
najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia)
podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być parafowane.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
8. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz zobowiązany jest do podania firm podwykonawców.
9. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:
Zamawiający:
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Ochotnicza Straż Pożarna w Kłecku
ul. Paderewskiego 16
62-270 Kłecko
Adres do korespondencji:
Ochotnicza Straż Pożarna w Kłecku
Urząd Miejski Gminy Kłecko
ul. Dworcowa 14
62-270 Kłecko

„Oferta w postępowaniu:
Dostawa Ciężkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kłecku
NIE OTWIERAĆ przed upływem terminu otwarcia ofert”.
10. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot
nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 10. oraz dodatkowo
oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy.
13. W przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający nie jest
upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Wykonawca ma obowiązek informacje stanowiące tajemnicę
jego przedsiębiorstwa oznaczyć klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 13 lipca 2020 roku, do godz. 10:00 w siedzibie Gminy Kłecko
(adres: Dworcowa 14, 62-270 Kłecko, Polska, pokój nr 4, sekretariat I piętro). Oferty
otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom
bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2020, o godz. 10:15 w siedzibie Gminy Kłecko.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Zamawiający wymaga określenia kosztów całości (pełnego) zakresu objętego zamówieniem –
podania ceny. W formularzu ofertowym Wykonawca wskaże cenę w kwocie brutto. Cena
musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny oferty.
3. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane
z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu
obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.
4. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2
Ustawy, spowoduje odrzucenie oferty.
5. Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją
zamówienia.
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6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

60%

2

Dodatkowa gwarancja na podwozie

20%

3

Dodatkowa gwarancja na wyposażenie
(zabudowa pożarnicza)

20%

2. Punkty przyznawane za podane w pkt 1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nazwa
kryterium

Cena

Wzór
(Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
(Gof/Gmax) * 100 * waga
gdzie:
- Gof – okres dodatkowej gwarancji proponowany w ocenianej ofercie, nie dłuższy niż
12 miesięcy;
- Gmax – najdłuższy okres dodatkowej gwarancji proponowany w ocenianych
ofertach, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Przy czym:
- Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji na podwozie: 24 miesiące
Dodatkowa
(obowiązujący wszystkich wykonawców; Zamawiający nie będzie przyznawał punktów
gwarancja na
za zaoferowanie podstawowego okresu gwarancji);
podwozie
- Zamawiający ustala maksymalny okres dodatkowej gwarancji 12 miesięcy. W
przypadku wskazania przez wykonawcę okresu dodatkowej gwarancji dłuższego niż
12 miesięcy, przyjmuje się okres 12 miesięcy;
- łączny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 36 miesięcy (okres podstawowej
gwarancji + okres dodatkowej gwarancji);
- okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach.
Dodatkowa (Gof/Gmax) * 100 * waga
gwarancja na gdzie:
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wyposażenie - Gof – okres dodatkowej gwarancji proponowany w ocenianej ofercie, nie dłuższy niż
(zabudowa 12 miesięcy;
pożarnicza) - Gmax – najdłuższy okres dodatkowej gwarancji proponowany w ocenianych
ofertach, nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Przy czym:
- Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji na wyposażenie (zabudowa
pożarnicza): 24 miesiące (obowiązujący wszystkich wykonawców; Zamawiający nie
będzie przyznawał punktów za zaoferowanie podstawowego okresu gwarancji);
- Zamawiający ustala maksymalny okres dodatkowej gwarancji 12 miesięcy. W
przypadku wskazania przez wykonawcę okresu dodatkowej gwarancji dłuższego niż
12 miesięcy, przyjmuje się okres 12 miesięcy;
- łączny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 36 miesięcy (okres podstawowej
gwarancji + okres dodatkowej gwarancji);
- okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach.

3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
5. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku
do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.
7. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane wyżej kryteria oceny ofert.
2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93
Ustawy.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie
jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących funkcjonalności,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) unieważnieniu postępowania.
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e) Zamawiający umieści na stronie internetowej Gminy Kłecko informacje o wyborze
oferty oraz unieważnieniu postępowania.
4. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu:
a) pełnomocnictwo do jej podpisania, jeśli nie wynika ono z załączonych do oferty
dokumentów.
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVIII. PODWYKONAWCY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy.
3. Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których
zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. 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 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.
XIX. UMOWA
1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne przypadki
zmian umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone
przepisami niniejszej Ustawy (Dział VI Ustawy).
XXI. INNE
1. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14,
62-270 Kłecko, oraz Prezes Ochotniczej Strażą Pożarną, ul. Paderewskiego 14, 62-270 Kłecko,
Pan Marcina Kaczora.



inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kłecko jest radca prawny Oskar Manowiecki,
Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy, tel. 61 424 40 33, e-mail: kancelaria@lesny.com.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa Ciężkiego
Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłecku” RIG.271.7.2020
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
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odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa
Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących*;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*

Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
.

ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Formularz oferty – załącznik nr 1;
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków – załącznik nr 2;
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3;
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4;
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów – załącznik nr 5;
Wzór umowy – załącznik nr 6;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik 7;
Klauzula oświadczenie od wykonawcy RODO – załącznik nr 8
Parametry oferowanego pojazdu – załącznik nr 9.
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