ZAMAWIAJĄCY:
Ochotnicza Straż Pożarna w Pniowcu
Pniowiec, 42-609 Tarnowskie Góry
ul.Dh.Ignacego Sowy 4

Nr sprawy: OSP/1/2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
na zadanie pn.
„Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pniowcu”
Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.)

UWAGA! Zamawiający informuje, iż podpisanie Umowy z Wykonawcą nastąpi po
podpisaniu Umów przez Zamawiającego na dofinansowanie zakupu samochodu

Zatwierdził:
Prezes OSP
w Pniowcu
-/dh Jan Wolnik

Pniowiec, 27.05.2019 r.

ROZDZIAŁ I
Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Pniowcu
Adres: ul. Dh.Ignacego Sowy 4, Pniowiec, 42-609 Tarnowskie Góry
Telefon: 726 062 106
REGON: 273808696
NIP:
6452215601
Strona internetowa: http://osppniowiec.pl/
E-mail: osppniowiec@interia.pl
ROZDZIAŁ II
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zwanej
dalej „ustawą Pzp”, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej przepisami wydanymi na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ III
Opis przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo
– gaśniczego.
2) Szczegółowy opis, warunki sprzętowe oraz techniczne przedmiotu zamówienia został
określony w załączniku nr 1A do SIWZ – Specyfikacja samochodu.
Parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotu zamówienia Zamawiający określił jako
minimalne wymagania i dopuszcza, aby dostawa objęła samochód o równoważnych lub
lepszych parametrach od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku Wykonawca
zobowiązany jest wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone
przez Zamawiającego.
W celu wykazania jaki sprzęt i o jakich parametrach oferuje Wykonawca, Zamawiający
wymaga złożenia wraz z ofertą wypełnionego formularza Specyfikacja samochodu - wg
załącznika nr 1A.
3) Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot zamówienia jest jednym
z kryteriów oceny ofert i musi wynosić minimum 24 miesiące (licząc od daty odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia). Maksymalny oczekiwany okres gwarancji wynosi: 60
miesięcy (licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia). Wykonawca
zobowiązany jest do podania w Formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ) zaoferowanego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia.
2. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV – 34144210-3 – wozy strażackie
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ROZDZIAŁ IV
Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
ROZDZIAŁ V
Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2019 r.
ROZDZIAŁ VI
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: - wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy samochodu ratowniczo – gaśniczego
o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto (każda z dostaw) wraz z załączeniem
dowodów określających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Doświadczenie Wykonawcy powinno być potwierdzone dowodami, z których wynika
odpowiednio, że dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
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Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający wyklucza z postępowania
Wykonawcę, w stosunku do którego 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 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze
zm.) lub którego 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 2003r Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498).
1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz pkt.
16–20 lub na podstawie przewidzianych przez Zamawiającego przesłanek wykluczenia
Wykonawcy, określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na
to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się,
jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli
Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za
wystarczające dowody przedstawione zgodnie z powyższymi postanowieniami.
2) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
4) W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu, podmiot ten nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania.
5) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów.
1) Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia
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 łączącego go z nim stosunków prawnych.
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2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (pisemne
w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie
przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
13-22 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 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 zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art.
22a ust. 1 ustawy Pzp.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
i przedkładają do oferty ustanowione pełnomocnictwo (należy załączyć oryginał lub
kserokopię poświadczoną przez notariusza). Korespondencja związana z postępowaniem
będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika.
2) Jeżeli oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
ROZDZIAŁ VII
Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Oświadczenia i dokumenty stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania:
1) Wykonawca wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie,
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu zwane dalej „Oświadczeniem” – wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp, zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniu,
- ponadto Wykonawca do oferty winien dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca
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
ustawy Pzp - zgodnie z treścią załącznika nr 5 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.
Uwaga:
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe
oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
- Złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, nie będzie wymagane
w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału
oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
UWAGA: Niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów nie należy dołączać do oferty.
Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
1) Wykaz dokumentów, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz dostaw wykonanych, 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 – wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
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2) Wykaz dokumentów, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
a) odpis 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 Pzp.
3) Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
- w pkt. 3 ppkt. 2) niniejszego rozdziału składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
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 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze 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. Zapisy dotyczące terminu wystawienia dokumentów stosuje
się odpowiednio.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną, składa dokumenty o których mowa w pkt. 3
ppkt. 2) niniejszego rozdziału oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1)
niniejszego rozdziału w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
5) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 2) niniejszego rozdziału oraz
dokumentów, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1) niniejszego rozdziału w zakresie, w którym
każdy z nich wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wymagania formalne dotyczące składania oświadczeń i dokumentów w zakresie
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
wykluczenia.
1) Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale dotyczące Wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane są w oryginale.
2) Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 1) niniejszego
rozdziału składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
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podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą.
3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r,
poz. 1114, ze zm.).
a) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane
przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
b) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują
się
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na
język polski. W przypadku wskazania dostępności dokumentów w sposób określony w pkt. 4
ppkt. 3 lit a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język
polski wskazanych przez Wykonawcę dokumentów i pobranych samodzielnie przez
Zamawiającego.
5) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż w złotych polskich zostaną
przeliczone na PLN według średniego kursu NBP określonego w Tabeli Kursów A, na dzień
w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
ROZDZIAŁ VIII
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy
pisemnej w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.);
(adres e-mail: osppniowiec@interia.pl).
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3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdzi fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje
się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres e-mail podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z
tym pismem.
5. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 i 3a ustawy
Pzp, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy złożyć/uzupełnić/poprawić w
formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom
wynikającym ze stosownych przepisów.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku
lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania,
a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści SIWZ.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez
Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią specyfikacji. Dokonaną zmianę
treści SIWZ Zamawiający udostępnia na wskazanej stronie internetowej.
11. Zapytania do SIWZ wnoszone mogą być w jednej z form: pisemnie lub drogą
elektroniczną na adres: osppniowiec@interia.pl.
12. Zamawiający oświadcza, że nie planuje zebrania Wykonawców.
13. Osobami upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Pan Bogusław Zyzik – codziennie w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00 – tel. 726 062 106
ROZDZIAŁ IX
Wymagania dotyczące wadium
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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ROZDZIAŁ X
Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni.
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Bieg terminu związania ofertą

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, na 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.
ROZDZIAŁ XI
Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona w formie lub na druku
„Formularz ofertowy” – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej zobowiązany
jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, w terminie do
dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są wyjaśnienia i zmiany do SIWZ. Dokonane
w ten sposób uzupełnienia staną się częścią SIWZ i będą dla Wykonawców wiążące.
4. Oferta winna zawierać:
1) Formularz ofertowy – wg załącznika nr 1,
2) Specyfikacja samochodu – wg załącznika nr 1A,
3) Oświadczenie, składane zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - wg załącznika nr 2,
4) Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku polegania na
zdolności lub sytuacji innych podmiotów; należy załączyć oryginał (jeśli dotyczy),
5) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy – w przypadku gdy
Wykonawca działa przez pełnomocników; należy załączyć oryginał lub kserokopię
poświadczoną przez notariusza (jeśli dotyczy),
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego; należy załączyć oryginał lub kserokopię poświadczoną przez
notariusza (jeśli dotyczy),
Uwaga: Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, wraz z ofertą składa pisemną informację/oświadczenie, w którym wskazuje nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
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powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli wybór oferty nie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa
powyżej – Wykonawca nie składa informacji/oświadczenia o zaistnieniu takiej okoliczności.
5. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
6. Oferta musi być podpisana własnoręcznym podpisem przez Wykonawcę lub osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim. Całość oferty
powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
8. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie poprzez wyraźne
przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego poprawnej treści oraz opatrzone
podpisem osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy.
9. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy
(firmy) i siedziby oraz numer NIP.
10. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna, nie przedstawiała propozycji
częściowych, alternatywnych i wariantowych.
11. Wykonawca składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch
częściach opisanych, jako „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty”. Wszystkie
strony „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty” muszą być ponumerowane.
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Informację o zastrzeżeniu
należy zamieścić również w Formularzu ofertowym.
12. Zmiana i wycofanie oferty:
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
składania ofert,
2) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone
w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że opakowanie będzie dodatkowo
oznaczone określeniem „zmiana” lub „wycofanie”,
3) do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego, że
osoba/osoby podpisująca/ce zmianę lub wycofanie jest/są uprawniona/ne do reprezentowania
Wykonawcy.
13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Oferta musi być zapakowana w nieprzeźroczystą kopertę, zabezpieczoną przed
otwarciem, zawierającą następujące oznaczenie:
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Ochotnicza Straż Pożarna w Pniowcu,
ul.Dh.Ignacego Sowy 4
Pniowiec, 42-609 Tarnowskie Góry
Oferta w przetargu nieograniczonym na: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniowcu”
Nie otwierać przed: 4 czerwca 2019 r, godz. 14:45.
Na kopercie powinna znajdować się w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu,
nazwa i adres Wykonawcy - zgodnie z danymi rejestrowymi.
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej.
ROZDZIAŁ XII
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie (opatrzonej napisami jak w Rozdziale XI niniejszej
specyfikacji) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Ochotnicza Straż Pożarna
w Pniowcu, ul. Dh Ignacego Sowy 4, Pniowiec, 42-609 Tarnowskie Góry nie później niż
do dnia 4 czerwca 2019r, do godz. 14:30.
Z uwagi na specyfikę działalności zamawiającego (stowarzyszenie bez zatrudnionych
pracowników i ustalonych godzin pracy), złożenie oferty przez wykonawcę będzie możliwe
po wcześniejszym ustaleniu godziny spotkania z osobami upoważnionymi do kontaktu ze
strony Zamawiającego.
2. Oferty złożone po terminie zostaną przez Zamawiającego niezwłocznie zwrócone.
3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się
w siedzibie Zamawiającego – Ochotnicza Straż Pożarna w Pniowcu, ul. Dh Ignacego
Sowy 4, Pniowiec, 42-609 Tarnowskie Góry w dniu 4 czerwca 2019 r, o godz. 14:45.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda: nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej:
www.bip.wilamowice.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
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ROZDZIAŁ XIII
Opis sposobu obliczania ceny
1. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego
określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami
dostawy przedmiotu zamówienia.
2. Cenę oferty należy podać jako cenę brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) w PLN
cyfrowo i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
Stawka podatku VAT winna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług.
3. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia
określonego w niniejszej SIWZ, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu,
o których mowa we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
5. Oferty, w których ceny podane będą w innej walucie niż PLN zostaną odrzucone.
ROZDZIAŁ XIV
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.
Ocenie podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. Oferty zostaną ocenione przez
Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagę:
Cena oferty ( C ) – 60 %
Gwarancja udzielona przez Wykonawcę ( G ) – 40 %
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1) Kryterium: cena oferty ( C )
Ocena ofert w zakresie kryterium: cena oferty zostanie dokonana wg następującej zasady:
- cena oferty: waga 60 %
Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę
ofertową brutto podaną w Formularzu ofertowym.
Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium cena
oferty to 60 punktów.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium, otrzyma maksymalną
ilość punktów, czyli 60 pkt. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru,
zastosowanego do obliczania punktowego:
Cn
------ x 100 x 60% = liczba punktów C
Cx
gdzie:
Cn – najniższa zaoferowana cena
Cx – cena zaoferowana w badanej ofercie
liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach
60% – procentowe znaczenie kryterium: ceny oferty (waga 60%).
2) Kryterium: gwarancja udzielona przez Wykonawcę ( G )
Ocena ofert w zakresie kryterium: gwarancja udzielona przez Wykonawcę zostanie dokonana
wg następującej zasady:
- gwarancja udzielona przez Wykonawcę: waga 40 %.
Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium
gwarancja udzielona przez Wykonawcę to 40 punktów.
Wykonawca w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) określi okres gwarancji
udzielanej Zamawiającemu na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji liczony będzie od
daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę
musi zostać podany w pełnych miesiącach. Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę nie
może być krótszy niż 24 miesiące i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.
W przypadku podania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji
krótszego niż 24 miesiące, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako oferta, której treść
nie odpowiada treści SIWZ. W przypadku podania przez Wykonawcę w Formularzu
ofertowym okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający przyjmie do oceny
okres gwarancji 60 miesięcy, a punkty w tym kryterium zostaną obliczone jak w przypadku
podania 60 miesięcznego okresu gwarancji.
W sytuacji, gdy wykonawca nie wskaże w ofercie terminu gwarancji, oferta Wykonawcy
zostanie odrzucona, jako oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ
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Punkty w kryterium „Gwarancja udzielona przez Wykonawcę” zostaną przydzielone wg
poniższego wzoru:
okres gwarancji badanej oferty
-------------------------------------------------------najdłuższy zaoferowany okres gwarancji
jednak nie więcej niż 60 miesięcy

x 100 x 40% = liczba punktów G

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów,
będącą sumą punktów przyznanych w obu kryteriach.
4) Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Jeśli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przestawi taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
ROZDZIAŁ XV
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający niezwłocznie informuje wszystkich Wykonawców 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 miejscem wykonywania działalności Wykonawców, którzy
złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania, - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Informacje, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1) i 4) Zamawiający umieści na stronie
internetowej: http://osppniowiec.pl/
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem
umowy zobowiązany jest do: - przedłożenia umowy regulującej zasady współpracy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawców
działających w formie spółki cywilnej – umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
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5. Zamawiający informuje, iż podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi po podpisaniu
umów przez Zamawiającego na dofinansowanie zakupu samochodu z następującymi
jednostkami dofinansowującymi:
- Komendantem Głównym PSP/ Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- Narodowym/Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, 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 ustawy
Pzp.
ROZDZIAŁ XVI
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XVII
Istotne warunki umowy
1. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na podstawie projektu umowy
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Po upływie terminu składania ofert, warunki umowy nie podlegają negocjacjom i złożenie
oferty jest równoznaczne z pełną ich akceptacją przez Wykonawcę. Wszelkie wyjaśnienia
dotyczące zapisów projektu umowy Wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z art. 38
ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty w następującym zakresie:
1) Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: wystąpienia siły wyższej,
przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie
niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają
wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można
było przewidzieć i którym Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli zapobiec ani ich
przezwyciężyć i im przeciwdziałać.
2) Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić w przypadku zmiany stawki
podatku od towarów i usług. W takim przypadku wynagrodzenie netto należne Wykonawcy
zostanie przeliczone z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT.
4. Zmiana umowy może nastąpić także w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt.
2-6 ustawy Pzp.
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ROZDZIAŁ XVIII
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale
VI ustawy Pzp.
2. W postępowaniu, w którym wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje
wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego;
e) opisu przedmiotu zamówienia;
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
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 Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
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ROZDZIAŁ XIX
Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie – w Formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
ROZDZIAŁ XX
Pozostałe postanowienia
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
i 7 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich
(PLN). Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie wymaga i nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci
katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
12. Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a
ustawy Pzp.
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13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją istotnych warunków zamówienia
stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
ROZDZIAŁ XXI
Wykaz załączników do SIWZ
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 1A- Specyfikacja samochodu
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 3 - Wykaz dostaw
Załącznik nr 4 - Projekt umowy
Załącznik nr 5 - Oświadczenie – grupa kapitałowa
Załącznik nr 6 – Klauzula RODO
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