Mielżyn, dnia 03.07.2020 r.
OSP.MIELŻYN.271.1.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie
przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla jednostki OSP w Mielżynie

wspólny słownik zamówień (CPV): 34144210-3 – wozy strażackie

Zamawiający:
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Strażacka 10, 62-230 Mielżyn
REGON: 634167462, NIP: 7842221521
KRS: 0000030884
http://ospmielzyn.eu/#

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

I.
Informacje o Zamawiającym
Ochotnicza Straż Pożarna w Mielżynie z siedzibą w Mielżynie przy ul. Strażackiej 10, 62-230 Witkowo
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości 214.000 euro.
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień
oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r, poz. 2450);
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 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) Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1993).
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielżynie.
2. Minimalne wymagania techniczne pojazdu:
1) samochód fabrycznie nowy (rok produkcji podwozia nie starszy niż 2019);
2) silnik i podwozie z kabiną powinny pochodzić od tego samego producenta
3) samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 285 KM;
4) samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony
środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin - min. Euro 6;
5) napęd stały 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych
min.: międzyosiowego, osi tylnej, osi przedniej, na osi przedniej i tylnej koła pojedyncze
6) zbiornik wody o pojemności min. 3 tys. litrów wody (+/-5%), wykonany z materiałów
kompozytowych / stali nierdzewnej;
7) zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody;
8) wyposażony w linie szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle;
9) wyposażony w min. 4 sztuki zraszaczy zasilanych autopompą;
10) wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 60 kN z liną o długości
min. 25 m z przodu pojazdu.
11) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku A do SIWZ - OPZ.
3. Pojazd zabudowany i wyposażony:
1) zgodnie z ustawą spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem
wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym."
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy,
2) oznakowany zgodne z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Komendanta Głównego PSP z dnia 24

stycznia 2020 r.,
3) musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP
do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej,
4) musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe przewidziane dla średniego samochodu ratowniczogaśniczego – KG PSP,
5) musi zapewniać miejsca montażowe sprzętu zgodnie ze standardem wyposażenia wydanym przez
KG PSP dla pojazdu z typoszeregu GBA 2/16.
4. Wykonawca na dostarczony samochód wraz z zamontowanymi urządzeniami udzieli gwarancji
i rękojmi nie krótszej niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania pojazdu
Zamawiającemu.
5. Wykonawca w ramach zamówienia zapewnia bezpłatne szkolenie 2 lub 3 osób użytkownika oraz
serwis i przegląd gwarancyjny w okresie 12 miesięcy okresu gwarancji.
6. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części
zamówienia,
których
wykonanie
zamierza
powierzyć
podwykonawcom,
i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile są już znane Wykonawcy na etapie składania
oferty.
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin obowiązywania umowy do 4 listopada 2020 roku.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa
w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez
Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w ust. 2 oraz niepodlegający wykluczeniu
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Nie dotyczy
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Nie dotyczy
3) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe - Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje min. jedną dostawę
fabrycznie nowego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego o wartości min.
780.000,00 zł brutto.
3. Zgodnie z art. 22a ustawy 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 nimi
stosunków prawnych. Zgodnie z art. 22a ust. 2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
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innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ. Zobowiązanie podmiotu trzeciego o którym
mowa w ust. 2 winno być złożone w formie oryginału.
Zamawiający na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy najpierw dokona oceny ofert, następnie zbada,
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
wymagane zdolności techniczne lub zawodowe odpowiednio innych podmiotów lub własne.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w
oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Va. Podstawy wykluczenia Wykonawcy
1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art.
24 ust. 5 ustawy Pzp.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 1a do
SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że wykonawca nie podlega wykluczeniu;
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – zał. nr 1b do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu;
UWAGA:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o
których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 składa każdy z wykonawców osobno.
3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy - pełnomocnictwo zgodnie
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z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.
93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;
4) Wypełniony załącznik nr B do SIWZ - Parametry techniczne oferowanego samochodu;
5) aktualny wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi (ASO) przez producenta podwozia;
6) aktualny wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi (ASO) przez producenta nadwozia;
7) rysunki poglądowe i /lub zdjęcia oferowanego pojazdu.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
– warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
W przypadku o którym mowa w ust. 2 Wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie
podmiotu trzeciego.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i dokumentów:
1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy
złożyć wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich 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 wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje) –
zał. nr 1c do siwz.
2) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy złożyć fotografię, rysunki
poglądowe oferowanego pojazdu.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.).
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP składają w terminie 3 dni od dnia
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zamieszczenia na stronie internetowej informacji (http://ospmielzyn.eu/), o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy PZP, 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.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia- zał.
nr 1d.
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę z dopiskiem "za zgodność
z oryginałem" i opatrzone datą ich potwierdzenia natomiast oświadczenia woli winny zostać złożone
w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się
z wykonawcami
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania i wszelka korespondencja powinna być
skierowane na następujący adres: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1,
62-230 Witkowo. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres
e-mail: przetargi@witkowo.pl
2. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
- sprawy merytoryczne: Artur Dobrychłop – Prezes OSP Mielżyn plutonowy@poczta.onet.pl, tel.
783792600;
- sprawy proceduralne: Hanna Rakowska – Inspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy
i Miasta w Witkowie, e-mail: przetargi@witkowo.pl, tel. 61 4777734.
3. Wykonawca na podstawie art. 38 ustawy może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
powyżej.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja udostępniana jest na stronie
internetowej, zamieszcza na tej stronie (http://ospmielzyn.eu/) w zakładce „Strona Główna”.
5. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ staje się jej integralną częścią.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium.
IX.

Termin związania ofertą
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Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty
A. PRZYGOTOWANIE OFERTY
1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami
składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.
2. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca winien złożyć ofertę na
formularzu ofertowym Zamawiającego.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być sporządzona w języku
polskim z zachowaniem formy pisemnej. Wszelkie oświadczenia, wykazy oraz inne informacje
wymagane w siwz Wykonawcy mogą składać na własnych drukach. Treść druków własnych
przygotowanych przez Wykonawcę musi być zgodna z treścią załączników opracowanych przez
stronę Zamawiającą.
5. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e lub upoważnioną/e do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, pozostałe dokumenty wymagane przez siwz,
w tym kopie poświadczone za zgodność z oryginałem muszą być parafowane, nie koniecznie
przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
6. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania, których
pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii,
której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie.
7. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, w imieniu wykonawców uznaje się:
a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy w rejestrach spółdzielni lub rejestrach
przedsiębiorstw,
b) osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej,
c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których
mowa powyżej, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy,
pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
d) w przypadku gdy wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie
podpisana przez wszystkich wspólników, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty
odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników.
Upoważnienie / pełnomocnictwo do ich podpisania musi być dołączone do oferty w formie
oryginału, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
8. Wszelkie poprawki naniesione przez Wykonawcę winny być parafowane przez osoby podpisujące
ofertę wraz ze wskazaniem daty kiedy zostały naniesione zmiany.
B.

OFERTA WSPÓLNA - KONSORCJUM

Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.
2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do
zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję,
itp.
3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące
wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
a) wykonawcy składają jedną ofertę do której załączone będą oświadczenia i dokumenty,
o których mowa w rozdziale VI ust. 1 SIWZ - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców osobno;
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 wykonawca winien przedłożyć
dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VI ust. 2 oraz 8 dotyczące każdego
partnera konsorcjum osobno;
c) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik
wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną;
d) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
wykonawców występujących wspólnie;
e) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie
z jej postanowieniami;
f) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako
reprezentant (pełnomocnik) pozostałych.
Uwaga: warunki, o których mowa w rozdziale V SIWZ (warunki udziału w postępowaniu) podmioty
składające ofertę wspólną jako konsorcjum mogą spełniać łącznie lub może je spełniać jeden z
podmiotów występujących wspólnie.
3) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dotyczy tylko
Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być
przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie.
1.

XI. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Miejscem składania ofert jest Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230
Witkowo – biuro nr 21 - sekretariat, w terminie do dnia 13 lipca 2020 roku, do godziny 10:00.
2. Ofertom będą nadawane numery wg kolejności wpływu.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. I tak:
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem "ZMIANA". Koperty
oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził

4.
5.

6.

7.

zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do
oferty.
2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty wycofywanych ofert nie będą otwierane.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy
bez otwierania.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. Nr 1010 ze zm.), jeśli
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie,
że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowana w następujący sposób:
Zamawiający:
Ochotnicza Straż Pożarna w Mielżynie
Mielżyn, ul. Strażacka 10,
62-230 Witkowo
Adres do korespondencji:
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
ul. Gnieźnieńska 1
62-230 Witkowo
oraz opisana:
„OFERTA NA – Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
OSP w Mielżynie.
Nie otwierać przed 13 lipca 2020 roku do godz. 10:30”

Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie w sali nr 1 w dniu 13 lipca 2020
roku o godz. 10:30
9. Na otwarcie ofert należy zabrać maseczki. Proszę o zachowanie odstępów między uczestnikami
biorącymi udział w otwarciu ofert
10. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzonego
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (t.j. Dz.U 2020, poz. 491 ze zm.)
8.

Zamawiający może zmienić zasady otwarcia ofert - informacja o tym zostanie zamieszczona na
stronie zamawiającego najpóźniej dzień przed otwarciem ofert.
11. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem pierwszej z ofert uczestnikom sesji otwarcia ofert poda
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT
- jeżeli występuje. Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014
r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) jest wartość wyrażona
w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający (kupujący) jest obowiązany zapłacić Wykonawcy
(przedsiębiorcy) za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz
podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega
obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się
również stawkę taryfową.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą),
z zastrzeżeniem przepisów art. 87 ust. 2 pzp.
4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt nabycia samochodu oraz wszelkie inne koszty, opłaty
za rzeczy i świadczenia, które będą poniesione w związku z zawarciem umowy dostawy
i umów licencyjnych, udzieleniem gwarancji, świadczeniem usług serwisowych, dotyczących
samochodu wraz z wyposażeniem oraz koszty dostawy przedmiotu umowy do siedziby
Zamawiającego (łącznie ze wszystkimi kosztami pochodnymi np. koszty ubezpieczenia w czasie
transportu, itp.) i będzie podlegać ocenie.
5. Obliczenie końcowej ceny ofertowej brutto należy dokonać z dokładnością do 1 grosza (2 miejsca po
przecinku). Kwotę netto i brutto oferty należy podać cyfrowo oraz słownie.
XIII. Wybór najkorzystniejszej oferty - Kryteria oceny oferty
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według
kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji).
2. Kryterium oceny ofert: Kryteria wyboru ofert będą oceniane według poniższych „wag” (znaczenia).
1)
Cena - 60%
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca
najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia (oferta uzyska maksymalnie 60,00 pkt),
pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:
Cena najniższej oferty (zł)
CENA = --------------------------------- x 100,00 pkt. x 60%
Cena oferty badanej (zł)
2) Skrócenie terminu dostawy - 10 %

Przy ocenie w kryterium skrócenie terminu dostawy najwyżej będzie punktowana oferta proponująca
największą ilość dni skrócenia dostawy od terminu wskazanego w Rozdziale IV ust. 1 SIWZ, przy
czym maksymalna ilość dni skrócenia terminu dostawy nie może przekroczyć 30 dni. Oferta z
największą ilością dni skrócenia dostawy otrzyma 10 pkt, pozostałe oferty będą przeliczane wg
wzoru:
Oferowana ilość dni skrócenia terminu dostawy badanej oferty
Termin dostawy =
……………………………………… x 100,00 pkt. x 10% Największa
ilość dni skrócenia terminu dostawy
UWAGA:
Wykonawca może zaoferować większą ilość dni skrócenia terminu dostawy niż 30 dni, taka zostanie
przyjęta do realizacji umowy, ale oferta uzyska maksymalnie 10 pkt.
3) Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi na podwozie – 10%
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego
długość okresu gwarancji i rękojmi na podwozie, będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji
i rękojmi na okres 24 miesięcy zgodniej z SIWZ. Oferty będą punktowane następująco:
za okres udzielenia dodatkowej gwarancji i rękojmi na podwozie na okres wynoszący 6 miesięcy
- 5 pkt
za okres udzielenia dodatkowej gwarancji i rękojmi na podwozie na okres wynoszący 12
miesięcy - 10 pkt.
4) Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi na zabudowę – 10%
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego
długość okresu gwarancji i rękojmi na zabudowę, będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji
i rękojmi na okres 24 miesięcy zgodniej z SIWZ. Oferty będą punktowane następująco:
za okres udzielenia dodatkowej gwarancji i rękojmi na zabudowę na okres wynoszący 6 miesięcy
- 5 pkt
za okres udzielenia dodatkowej gwarancji i rękojmi na zabudowę na okres wynoszący 12
miesięcy - 10 pkt.
5) Termin płatności faktury - 10%
Ocenie będzie podlegał najdłuższy zaoferowany termin płatności faktury. Minimalny termin
płatności to 14 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego. Maksymalna liczba dni płatności
faktury brana pod uwagę do punktacji to 30 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego. Oferta
z najdłuższym terminem płatności uzyska 10,00 pkt, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:
Termin płatności faktury w badanej ofercie
Termin płatności faktury = --------------------------------------- x 100,00 pkt. x 10%
Najdłuższy termin płatności faktury
3.

Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według
zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 zaokrągla się w górę.
Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający

spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
4. Zamawiający, niezwłocznie jednocześnie zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni podając uzasadnienie faktyczne i prawne
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację, o której mowa
w ust. 5 pkt. 1, zamieszcza na stronie internetowej http://ospmielzyn.eu/ w zakładce „Zamówienia
publiczne – informacja o wynikach przetargów” oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z art. 94 ustawy oraz postanowień niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch
lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do
podpisania umowy o zamówienie publiczne.
4. Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy w przypadku kiedy Wykonawca, którego oferta została wybrana,
uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród
pozostałych
ofert,
bez
przeprowadzania
ich
ponownego
badania
i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1.
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Nie dotyczy
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy
1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik numer 2 do niniejszej
SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za
zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu
wykonaniu umowy.

3.

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
zgodnie z zapisami § 8 Projektu umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Terminy wniesienia odwołania:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo
w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8,
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i pkt 2 w przypadku zamówień, których
wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI

ustawy Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby
Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora znaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo
Pocztowe (Dz. U z 2020 poz. 1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
XVIII. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania się ofert częściowych.
XIX. Umowa ramowa, oferty wariantowe, zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy, aukcja elektroniczna
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania w celu wyboru Wykonawcy aukcji elektronicznej.
XX. Informacje dotyczące rozliczeń z zamawiającym
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
XXI. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
XXII. Postanowienia końcowe
Zasady udostępniania dokumentów
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich
składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących
załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych
przez uczestników postępowania. Do dnia zawarcia umowy z dokumentacją można się zapoznać
w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie. Po zawarciu umowy dokumentacja będzie przechowywana
w siedzibie OSP w Mielżynie.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz Kodeks cywilny.
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