SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rutkach-Kossakach”
Znak postępowania: OSP.1.2019
CPV: 34144210-3 -wozy strażackie
Zamawiający:
Ochotnicza Straż Pożarna w Rutkach-Kossakach
Ul. Łomżyńska 34
18-312 Rutki-Kossaki
NIP: 7231395597
REGON: 450197830
E-MAIL: osp.rutki@gminarutki.pl
Strona internetowa: http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/osp_rutki/
Adres do korespondencji:
Urząd Gminy Rutki
ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki

ZATWIERDZAM:

Rutki-Kossaki, 17.06.2019 r.
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Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Zamawiający:
Ochotnicza Straż Pożarna w Rutkach-Kossakach
ul. Łomżyńska 34
18-312 Rutki-Kossaki
NIP: 7231395597
REGON: 450197830
E-MAIL: osp.rutki@gminarutki.pl
strona internetowa: http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/osp_rutki/
Adres do korespondencji:
Urząd Gminy Rutki
ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki
Godziny urzędowania: 07:00 - 15:00.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie
internetowej: http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/osp_rutki/.

1.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych
na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ zastosowanie mają
przepisy ustawy Pzp.

1.3. Wartość zamówienia.
Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
w odniesieniu do dostaw i usług.

1.4. Słownik.
Użyte w niniejszej SIWZ (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:

1) „ustawa” ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.),
2) „SIWZ” - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
3) „zamówienie” zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w
Rozdziale 4 niniejszej SIWZ,
4) „postępowanie” — postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego
dotyczy niniejsza SIWZ,
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5) „Zamawiający” — Ochotnicza Straż Pożarna w Rutkach-Kossakach,
1.5. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie
z jej wymaganiami.
Rozdział 2

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

2.1. Postępowanie oznaczone jest znakiem:
2.2. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej
podane oznaczenie.

Rozdział 3
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

3.1 Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane w części przy udziale środków
finansowych dotacji celowej pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

Rozdział 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach-Kossakach.
Odbiorcą przedmiotu zamówienia będzie Ochotnicza Straż Pożarna w Rutkach-Kossakach.
l) Nazwa i kody CPV:
34144210-3 — wozy strażackie,
2) Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w formularzach Wykonawcy.
Zamawiający żąda minimalnego (gwarancja Wykonawcy) 24 - miesięcznego okresu
gwarancji na całość przedmiotu zamówienia licząc od dnia podpisania bez uwag ostatniego
protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

4.2. Rozwiązania równoważne.
W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym. Wykonawca analizując opis przedmiotu zamówienia powinien
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założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu
w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszy wyraz „ lub równoważne".
W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są
podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz
wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne,
lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których
zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie
rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zastosuje
urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji
zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania
określone przez zamawiającego.
Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że
zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty
budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy
wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez
zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane,
dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie
wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację
techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub
usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego
oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.
Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę
oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako
środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w
opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia
oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne
jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki
dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany
wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich
uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu
wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez
niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie
przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
4.3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
4.4. Zamawiający nie przewiduie udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
i 7 ustawy.
Rozdział 5

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do dnia 30.09.2019 r.

4

Rozdział 6

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniaią
warunki dotyczące:
6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.
6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną dostawę
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, oraz wykaże, że dostawa ta została wykonana
należycie.
6.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp).
6.4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 8 SIWZ.
Rozdział 7

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12—
23 ustawy Pzp.

7.2. Zamawiający nie przewiduie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5
ustawy.
7.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
7.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt
16—20 ustawy 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
5

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.
7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt. 7.4 SIWZ.
7.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 ust.
12 ustawy).
7.7. Sposób vsykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 8 SIWZ.
Rozdział 8

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
Z POSTĘPOWANIA
8.1. ETAP SKŁADANIA OFERT:
8.1.1. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 uPzp) oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. lb pkt 1-3 uPzp) - (wg załączników nr 2a
i 2b do siwz) aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8.1.2. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).
Uwaga: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych (na zasadach określonych w art. 22a ust 1-6 uPzp). 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 tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Uwaga: 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 pkt 1, stanowiącym załącznik nr 2 do
siwz.
8.1.3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp; w przypadku przynależności do tej
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samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu (wg załącznika nr 4 do siwz).
Uwaga: Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp (informacje z otwarcia ofert), przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8.2. ETAP PO DOKONANIU WSTĘPNEJ OCENY OFERT:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp tj.:
8.2.1. Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech 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, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. 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.
8.3. WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ:
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej składa dokumenty zgodnie z 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8.4. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty (nie wymienione w Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z
2016, poz. 1126).
ETAP SKŁADANIA OFERT:
Formularz ofertowy.
Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu
zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa
uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy).
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Rozdział 9

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A
USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (WRAZ Z
OFERTĄ) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycii niezbednych
zasobów na potrzeby realizacii zamówienia.
9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w aft. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy
Pzp.
9.4. 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 dotyczy).
9.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, na którego zdolnościach 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 zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w pkt. 10.1 SIWZ.
9.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.1.1 SIWZ tj.
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
9.7. W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać
dokumentów, które określają w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
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sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Rozdział 10

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI
CYWILNE/KONSORCJA)

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków,
o których mowa w aft. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków
udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 SIWZ.
Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
b) Oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1.1 SIWZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
c) oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8. I. 3 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

Rozdział 11

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

11.1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie
ofert i oświadczeń odbywać się będzie za:
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pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481),
- za pośrednictwem posłańca,
- osobiście.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane: za
pośrednictwem operatora pocztowego i za pośrednictwem posłańca lub osobiście należy
kierować/ przekazywać na adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej Specyfikacji.
11.2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
11.2.1.Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z
wykonawcami są:
Paweł Kowalewski, tel. 502474100, w godz. 7:00-15:00.
11.3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
11.3.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych
warunków zamówienia.
11.3.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11.3.3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o
którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
11.3.4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej
:
http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/osp_rutki/.
11.3.5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających
zachowania pisemności postępowania.
11.3.6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców.
11.4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
11.4.1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11.4.2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym
zmiany
terminów
zamieszczone
zostaną
na
stronie
internetowe:
http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/osp_rutki/.
11.4.3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,
jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów
będą podlegały nowemu terminowi.
11.4.4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

-
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11.4.5. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych "Ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych",
przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie
zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2
Prawa zamówień publicznych.
11.4.6. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych "Ogłoszenia o
zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający
zamieści informację o zmianach na stronie internetowej:
http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/osp_rutki/.
Rozdział 12
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

12.1. W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 5000 zł (słownie:
pięć tysięcy złotych).

12.2. Wadium, o którym mowa w pkt 12.1 może być wniesione w jednej lub kilku
następujących formach:
1)
pieniądzu;
2)
poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym;
3)
gwarancjach bankowych;
4)
gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
12.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
12.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek
bankowy:
Bank Spółdzielczy Zambrów Oddział Rutki, Rachunek nr 09877500090020020002600001 z
dopiskiem „Wadium — Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rutkach-Kossakach”
12.5. Kserokopię wpłaty zaleca się dołączyć do oferty przetargowej.
12.6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
12.7. W przypadku wniesienia wadium w formie (lub formach), o której mowa w pkt 12.2
lit. b-e, dokument w oryginale należy złożyć, oddzielnie (w odrębnej kopercie) od składanej
oferty, przed upływem terminu składania ofert. Złożone w ten sposób wadium musi
zabezpieczać wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy (z
wyłączeniem warunku określonego w art. 46 ust. 5 pkt 2 ustawy - jeśli Zamawiający nie żąda
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wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy) oraz swym okresem ważności
obejmować co najmniej termin związania ofertą.

12.8. Wadium, określone w pkt 12.7 należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej
w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
12.9. Wadium składa się w:

siedzibie Urzędu Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pokój 207
— sekretariat, nie później niż do dnia 28 czerwca 2019 r. do godziny 12:00.
12.10. Kopertę, o której mowa w pkt 12.8 należy zaadresować według poniższego wzoru:
Ochotnicza Straż Pożarna w Rutkach-Kossakach,
ul. Łomżyńska 34, 18-312 Rutki-Kossaki
nie później niż do dnia 28 czerwca 2019 r. do godziny 12:00
Wadium do przetargu
„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rutkach-Kossakach”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 28 czerwca 2019 r. godz. 12:15.

12.11. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem
Wykonawcy.

Rozdział 13

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

13.1. Przygotowanie oferty:
13.1.1. Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w niniejszej
specyfikacji.
13.1.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim pismem
czytelnym.
13.1.3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
13.1.4. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą
wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
13.1.5. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
13.1.6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i
inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
13.1.7. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone
w tych dokumentach.
13.1.8. Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie,
użycie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
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13.1.9. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały,
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
13.1.10. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie
sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych
informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec
informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym
m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
13.1.11. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
13.2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):
13.2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
13.2.2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a
pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z
wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
13.2.3. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie
lub przez upoważnionego przedstawiciela.
13.2.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za umowy.
13.2.5. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie
wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem
umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej
współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy
czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji
zamówienia.
13.2.6. Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. Wykaz oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
13.3. Sposób zaadresowania oferty:
13.3.1. Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia
ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta).
13.3.2. Koperta/ opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego
na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym
adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
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"Oferta - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach-Kossakach"
nie otwierać przed 28.06.2019 r. godz. 12.15"
13.3.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
13.4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania
i oceny ofert:
13.4.1. Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oświadczeń
lub dokumentów:
- potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
- oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu,
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
- pełnomocnictw.
Jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy Pzp.
nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy może skutkować
zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych.
13.4.2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających:
- spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
- spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez zamawiającego,
- potwierdzających brak podstaw wykluczenia.
13.4.3. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.4.4. Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w
ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu.
13.4.5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w
stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
13.4.6. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
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Rozdział 14

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

14.1. Oferty należy składać do dnia 28 czerwca 2019 roku do godz. 12:00 w siedzibie
zamawiającego: Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki pokój nr 207 (sekretariat).
14.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
14.3. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
14.4. Oferty zostaną otwarte dnia: 28 czerwca 2019 roku o godz. 12:15 w siedzibie
zamawiającego: Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki - sala
konferencyjna na parterze budynku Urzędu Gminy.
14.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej
http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/osp_rutki/ informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny oraz pozostałych kryterium wyboru oferty.

Rozdział 15

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

15.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
15.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
15.4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o
tym zamawiającego.
15.5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Rozdział 16

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
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16.1. Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), za realizację przedmiotu
zamówienia. Cena oferty — jest to kwota wymieniona w Formularzu oferty
(Załącznik nr 1 SIWZ), którą należy podać w zapisie liczbowym i słownie z
dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
16.2. Podstawą do określenia ceny oferty jest SIWZ wraz załącznikami.
16.3. Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem z art. 91 ust. 3a Ustawy. Jeżeli
złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wykonawca nie
dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu ofertowym w rubryce
podatek VAT — wskazuje zapis „obowiązek podatkowy po stronie zamawiającego”,
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. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

16.4. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto, jaką
poniesie na realizację przedmiotu zamówienia.
16.5. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku w rozumieniu 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. z 2017 r., poz. 1830) oraz ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.),
za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.
Rozdział 17
BADANIE OFERT

17.1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
17.2. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości zamawiającego, co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów oraz w przypadkach
określonych w art. 90 ust. 1 a ustawy, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień,
w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie
wskazanym w art. 90 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy.

Obowiązek wykazania. że oferta nie zawiera rażąco niskiei ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
17.3. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
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c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
Rozdział 18

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
18.1. Kryteria I tryb oceny ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego
znaczeniem:
1) cena ofertowa (Cof) — 60 pkt.;
2) pojemność certyfikowanego zbiornika wodnego (Z) — 20 pkt.;
3) gwarancja (G) — 20 pkt.;

18.1.1. ocena złożonych ofert w kryterium „cena” nastąpi wg następującego wzoru:
gdzie:
Cena min

C ------------------------ x 100 [pkt.] x 60%
Cena of
Cmin — najniższa cena ofertowa spośród ofert nie odrzuconych;
Cof — cena ofertowa oferty badanej.
Za kryterium „cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

18.1.2. ocena złożonych ofert w kryterium „pojemność certyfikowanego zbiornika
wodnego” nastąpi w następujący sposób:
1) pojemność certyfikowanego zbiornika wodnego 3500 litrów 0 pkt,
2) pojemność certyfikowanego zbiornika wodnego 3500 litrów — 4000
litrów 10 pkt,
3) pojemność certyfikowanego zbiornika wodnego powyżej 4000 litrów
20 pkt,
Za kryterium „pojemność certyfikowanego zbiornika wodnego” Wykonawca może otrzymać
maksymalnie 20 pkt.

18.1.3. ocena złożonych ofert w kryterium „gwarancja” nastąpi w następujący sposób:
1) okres gwarancji 24 miesiące = 0 pkt,
2) okres gwarancji 36 miesięcy = 20 pkt
Za kryterium „gwarancja” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
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Łączna ilość punktów będzie liczona na podstawie poniższego wzoru:

P=C+Z+G
gdzie:
P — ostateczna ilość punktów badanej oferty
C — ilość punktów badanej oferty w kryterium „cena”,
Z — ilość punktów badanej oferty w kryterium „pojemność certyfikowanego zbiornika
wodnego”,
G — ilość punktów badanej oferty w kryterium „gwarancja”,
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną ilość
punktów za dwa kryteria oceny ofert.
18.2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku gdy
Wykonawcy złożyli oferty o takiej samej cenie — Zamawiający wezwie tych Wykonawców
do złożenia dodatkowych ofert cenowych.
18.3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
18.4. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą,
dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2, oraz dokonywanie jakichkolwiek
zmian w jej treści.
18.5. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podstawie art. 87 ust. 2,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Rozdział 19
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
19.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
19.2. Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy, Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich
wykonawców:
- 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 nazwisko, siedziby albo
miejsca i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzuceniu oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub
braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
- unieważnieniu postępowania,
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podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.3 Informacje o których mowa w pkt. 20.2 tiret pierwszy Zamawiający opublikuje na
swojej stronie internetowej: (http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/osp_rutki/).
Rozdział 20

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY
20.1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
20.2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze
najkorzystniejszej oferty, podając w szczególności:
1) 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) informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach
odrzucenia ofert, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, informację o
braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności.
20.3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej
zamawiającego
http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/osp_rutki/.
Informacja
zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie informacje o których mowa w
pkt. 2 ppkt. 1)
20.4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający
zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia
postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o unieważnieniu
postępowania zamieszczona również zostanie na stronie internetowej zamawiającego
- http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/osp_rutki/,
20.5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na
wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu
zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
20.6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:
1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub
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2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął
termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione, o których
mowa w pkt.XVIII.3 niniejszej specyfikacji lub w następstwie jego wniesienia
Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące
postępowanie odwoławcze, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww.
terminów.
20.7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego
wykonawcę.
20.8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie
uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że
zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
Rozdział 21

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY

21.1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
umowy.
21.2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane
będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę.
21.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku
następujących formach:
1 ) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
21.4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: złożyć w Urzędzie
Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki w pokoju nr 207 - sekretariat.
21.5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie:
a) część zabezpieczenia tj. 70% gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót - w
terminie do 30 dni po odbiorze końcowym i protokolarnym stwierdzeniu usunięcia
powstałych wad,
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b) pozostała część tj. 30 % - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady.
21.6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą
oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
21.7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z
przesłanek unieważnienia postępowania.
21.8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania
Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.
Rozdział 22

POSTANOWIENIA UMOWY
22.1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ.
22.2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta
umowa, o której mowa w pkt. 23. I SIWZ.
22.3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na
podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze
Umowy.
Rozdział 23

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych dla celów ogłoszenia,
przeprowadzenia i realizacji zamówienia publicznego jest Ochotnicza Straż Pożarna w
Rutkach-Kossakach z siedzibą w: 18-312 Rutki-Kossaki, ul. 11 Łomżyńska 34.
2) Kontakt z Administratorem pod adresem: Ochotnicza Straż Pożarna w Rutkach-Kossakach
ul. Łomżyńska 34, 18-312 Rutki-Kossaki lub za pomocą adresu: osp.rutki@gminarutki.pl.
3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO. Oznacza
to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze danych (ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), w
celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
realizację zadania pn. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rutkach-Kossakach, tj. w procedurze wyboru wykonawcy.
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4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające je
na zlecenie Administratora .
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
7) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Rozdział 24

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

24.1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu
przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w
uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
24.2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych.
24.3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)
określenia warunków udziału w postępowaniu,
2)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3)
odrzucenia oferty odwołującego.
opisu przedmiotu zamówienia
wyboru najkorzystniejszej oferty
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
24.4. W przypadku:
1)
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
2)
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca
może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich
zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji
zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o
tym wykonawców.
24.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.

4)
5)
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24.6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1)
5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, lub
10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w
ppkt. 1).
24.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia
na
stronie
internetowej
zamawiającego
http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/osp_rutki/.
24.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
24.9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

2)

15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia.

1)

1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
24.10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
24.11. 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. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie.
24.12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie
określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę
Odwoławczą.
24.13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert.
24.14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
24.15. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od
pracy.
24.16. Kopię odwołania zamawiający:

2)

przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,

1)
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zamieści
również
na
stronie
internetowej
http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/osp_rutki/ jeżeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
24.17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
24.18. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
24.19. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie
zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
24.20. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
24.21. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI
Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

2)

Rozdział 25

INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający nie przewiduie:
-

zawarcia umowy ramowej,
składania ofert wariantowych,
rozliczania w walutach obcych,
aukcji elektronicznej,
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Rozdział 26

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Integralną częścią SIWZ są załączniki:
Załącznik Nr 1
- Formularz ofertowy,
Załącznik Nr 2
- Wzory: a - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu; b - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

- Wzór umowy,
- Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej - nie załączać do składanej oferty (należy
złożyć w terminie 3 dni od przekazania przez zamawiającego do
publicznej wiadomości na stronie internetowej,
http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/osp_rutki/ Informacji o treści
złożonych ofert),
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Załącznik Nr 5

- Wzór wykazu dostaw - składany na wezwanie zamawiającego w
trybie art. 26 ust. 1 ustawy.
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