
 

ZP/2/ZOW/2017 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

 
dla dostaw o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą  

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

I. Zamawiający 

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

ul. Szczerbowskiego 6c 

20-012 Lublin 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w 
ramach projektu pn. Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa 
lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych realizowanego z Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  

2. Zamówienie składa się z trzech części: 

a) Zadanie nr 1 Dostawa 4 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych o parametrach 
opisanych w załączniku nr 2a do SIWZ.  

b) Zadanie nr 2 Dostawa 1 średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o parametrach 
opisanych w załączniku nr 2b do SIWZ..  

c) Zadanie nr 3 Dostawa 1 średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o parametrach 
opisanych w załączniku nr 2c do SIWZ..  

3. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym zał.  nr 1  do SIWZ, 

4. Oznaczenie wg CPV:  34144210-3 Wozy strażackie,  

5. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to 
traktować   jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku 
dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia. 

6. Jeśli w opisach występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje 
techniczne lub systemy referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 
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ustawy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym 
przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym. 

7. Zamówienie jest współfinansowane w ramach Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  

 

IV. Składanie ofert częściowych 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

Zamawiający nie wprowadza ograniczenia w zakresie liczby części zamówienia, na którą wykonawca 
może złożyć ofertę ani maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu 
samemu wykonawcy. 

V.  Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

30 września 2017 r. 
 
VI.  Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawcy, w tym o 
których mowa  
w art. 24 ust. 5 ustawy 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy, 

2) spełniają następujący warunek udziału w postępowaniu:  

Warunek udziału w postępowaniu, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże 
się doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostarczył pojazd/dy w 
liczbie i typie odpowiadającym liczbie i typie pojazdu/ów dla zadania/ń . 

2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na 
zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy.  

3. Zamawiający również wykluczy z postępowania wykonawców: 

1) w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 
maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z 
późn. zm.); 

2) którzy naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, 
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie 
pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej 
reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki 
cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 
występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by 
prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie 
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ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
VII.  Oświadczenia i dokumenty jakie mają załączyć do oferty wykonawcy 

1. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć oświadczenie w formie jednolitego dokumentu 
(JEDZ/ESPD)– zał. nr 3 do SIWZ. UWAGA! Celem uzupełnienia oświadczenia w formie 
JEDZ/ESPD należy go pobrać, ze strony internetowej Zamawiającego, zapisać na dysku, a 
następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis JEDZ/ESPD dostępny pod adresem: 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl Uzupełniony JEDZ/ESPD należy 
wydrukować i podpisać. Serwis ESPD nie archiwizuje plików. 

2. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy 
z wykonawców, musi załączyć do oferty oświadczenie w formie jednolitego dokumentu 
(JEDZ/ESPD) potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o 
których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1), 8) ustawy. 

3. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: 

1) musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia, 

2) musi złożyć odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. o ile ma to 
znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca. 

4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, wraz z ofertą winno być złożone 
pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane 
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

5. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo 
poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo 
o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 164 z późniejszymi zmianami)). 

 
VIII.  Dokumenty jakie mają przesłać wykonawcy na wezwanie Zamawiającego. 

 

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę do złożenia dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:  

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;  

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 
21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu;  

4) zaświadczenia 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, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
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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;  

5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;  

6) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 
r. poz. 716);  

7) wykonawcę, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w ppkt. 1) – 6) niniejszego punktu. 

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

1) ppkt 1 oraz 3–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) 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,  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

2) ppkt 2 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;  

4. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 litera b) i ppkt 2, powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w 
pkt 2 ppkt 1 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego 
terminu.  

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w pkt 1 ppkt 2, składa dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia 
dokumentów stosuje się odpowiednio. 

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę do złożenia dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:  
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1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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 określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 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 – sporządzony wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 

 
IX.  Informacje na temat przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 
informacji,  
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust.1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  
Wzór oświadczenia wraz z powyższą informacją zostanie zamieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

 
X.  Forma składanych dokumentów 

1. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, 
składane  
są w oryginale. 

2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego 
z nich dotyczą.  

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 
XI.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 

 

1. Komunikacja między Zamawiającym  a  wykonawcami  odbywa  się  zgodnie  z wyborem 
Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz  z  2015  r.  poz.  1830) 
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002  r.   
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 
2016 r. poz. 147 i 615);  
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2. Jeżeli  Zamawiający  lub  wykonawca  przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadom ienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia   18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania; 

3. Znak sprawy: ZP/2/ZOW/2017 

4. Adres Zamawiającego do korespondencji:  

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

ul. Szczerbowskiego 6c 

20-012 Lublin 

Adres e-mail do porozumiewania się z Wykonawcami: 

email: lublin@zosprp.pl 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest: 

Łukasz Smyk 

 
 
XI. Wymagania dotyczące wadium 
1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na czas 

równy okresowi związania ofertą, w wysokości odpowiednio: 
Zadanie 1 - 25 000 zł  
Zadanie 2 - 5 000 zł  
Zadanie 3 - 5 000 zł  

. 
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy. 
3. Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na konto: 
40 1240 5497 1111 0000 5004 3842 z dopiskiem: 

„Wpłata wadium ZP/2/ZOW/2017 – „Zadanie/nia nr …..”. 
4. Wadium w pozostałych formach winno być wniesione do kasy w siedzibie Zamawiającego. Kasa 

jest czynna: w dni robocze w godzinach  8.30-14.00. 
5. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu 

wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 pkt 1 - 3 
ustawy. 

6. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu 
wypłacenie wadium.  

7. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 46 ustawy. 
8. Wadium musi być wniesione przez Wykonawców przed upływem terminu wyznaczonego do 

składania ofert.  
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 

10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.  

12. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

13. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

 

mailto:lublin@zosprp.pl
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XII. Termin związania ofertą 
 
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 
 
XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Na ofertę składa się na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.  

 

2. W formularzu oferty należy wypełnić odpowiedni/nie załącznik/ki (2a-c) oraz: 

a. Wskazać, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W sytuacji, gdy wybór 
oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, to należy określić nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 

b. Wskazać, czy Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia z udziałem 
Podwykonawców oraz podać zakres prac powierzony Podwykonawcom i nazwy firm o ile są 
znane. 

Brak załącznika/ów spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień art. 
87 ustawy.  

3. Do oferty należy również załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w 
pkt VII SIWZ. 

4. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty: 
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Oferta (każdy dokument składający się na ofertę) musi być sporządzona w języku polskim, 

z zachowaniem formy pisemnej. 
3) Oferta (każdy dokument składający się na ofertę) winna być podpisana przez osoby 

uprawnione lub upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 
4) Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym 

uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać 
w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych 
dokumentów i wykazanie iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 
Dokumenty opatrzone klauzulą; „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie 
z oświadczeniem, o którym mowa powyżej na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

5) Forma oferty winna spełniać następujące wymagania: 
a) wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, należy spiąć lub zszyć, w sposób 
uniemożliwiający przypadkowe ich rozpięcie, 

b) poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób 
uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania wykonawcy, 

c) wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować, 
d) ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu. Na opakowaniu należy 

zamieścić informacje: 

Nazwa i adres wykonawcy  

Nazwa i adres zamawiającego 

Adres na który należy składać oferty 

Oferta na: ....(wpisać nazwę zamówienia).. 

Nie otwierać przed:…(wpisać datę otwarcia ofert) 
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5. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić 
lub wycofać swoją ofertę.  

 
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
XIV.1. Miejsce oraz termin składania ofert. 
Oferty należy składać, nie później niż do dnia 18.08.2017 r. do godz.10:00, w godzinach pracy 
Zamawiającego, tj. od  8:00 do 15:00. 

Adres: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
ul. Szczerbowskiego 6c20-012 Lublin 

XIV.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.08.2017 r. o godz.  w 10:10 
2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy. 

Adres: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
ul. Szczerbowskiego 6c 
20-012 Lublin 

 
 
 
XV. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenę wykonania zamówienia należy obliczyć w oparciu o wzór formularza ofertowego. 

2. Wykonawca w celu obliczenia ceny wykonania zamówienia jest zobowiązany obliczyć i podać w 

formularzu oferty ceny jednostkowe brutto, określone z dokładnością nie większą niż dwa miejsca 

po przecinku: 

3. Cena wykonania zamówienia podana w ofercie, dla każdej z części zamówienia, musi być ceną 

brutto (razem z podatkiem VAT). Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z 

wykonaniem zamówienia w danej części, w tym koszty związane z dostarczeniem przedmiotu 

umowy Zamawiającemu, gwarancji, serwisu, szkolenia itp. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo 

starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi 

czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. 
 
XVI. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze ofert, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów oceny ofert: 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 
Cena – 60 % 
Zamawiający określi wartość punktową ofert dla każdego z zadań oddzielnie 
na podstawie wzoru podanego poniżej dla przyjętego kryterium oceny. 
 P x 
P z = ------ x 60 pkt 
 P y 
P z - wartość punktowa oferty 
P x - cena najniższej oferty 
P y - cena oferty badanej 
Gwarancja – 36 % 
12 miesięcy – 12 pkt 
24 miesiące – 24 pkt 
36 miesięcy – 36 pkt 
 
Parametry techniczne – 4 % 
 
Moc silnika większa o min 10% od wymaganej wartości minimalnej – 2 pkt  
Pojemność zbiornika wody większa o min 10 % od wymaganej wartości minimalnej (bez tolerancji) – 2 
pkt  
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2. Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów 

4. Jako najkorzystniejsza, w danej części, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz 
uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert dla danej części. 

 
XVII. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy 
złożyli oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy. 

2. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 
do SIWZ. 

3. Wykonawcy występujący wspólnie winni, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, dostarczyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.  

4. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również o 
wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu 
zawarcia umowy. 

 
XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
XIX. Istotne dla stron postanowienia treści umowy - wzór umowy. 

 

1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł umowy z poszczególnymi zamawiającymi 
wymienionymi w pkt I SIWZ wg wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 

2. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą zagranicznym, umowa i wszelka korespondencja 
związana z realizacją zamówienia zostanie sporządzona i będzie prowadzona w języku polskim. 

3. Warunki dokonywania zmian w umowach: 

a) na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym 
postępowaniu oferty w przypadku wystąpienia okoliczności jakich nie mógł przewidzieć na 
etapie przygotowania postępowania. 

 
XX. 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, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. 

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy, przysługuje odwołanie 

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. 
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XXI. Zamówienia uzupełniające. 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług do 
niniejszego postępowania o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.  
 
 
XXII. Oferty wariantowe. 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 
 
XXIII. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia. 
 
Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. 
 
XXIV. Wykaz załączników do SIWZ. 
 

1. Wzór umowy – zał. nr 1 

2. Formularz oferty - zał. nr 2, zał nr 2a do 2c (odpowiednio do 3 części), 

3. Jednolity dokument – zał. nr 3, 

4. Wykaz dostaw – zał. nr 4. 

 

 


