Ochotnicza Straz Pozarna w Krzeszycach
ul. Skwierzynska 21a, 66-435 Krzeszyce
NIP 4290071624 REGON 364773770
http://www.bip.wrota.lubuskie.p\/ugkrzeszyce/
Nr referencyjny nadany przez Zamawiaj'tcego: OSP.ZW.271.1.2019

SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)
do postypowania 0 udzielenie zamowienia publicznego (dostawa) 0 wartosci powyzej
30.000 € i ponizej kwoty okreslonej na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

"Dostawa Jabrycznie nowego, sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego z ukladem
nap~dowym
4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej Straty Pozarnej
w Krzeszycach "
(przetarg nieograniczony)
Ogloszenie 0 niniejszym przetargu ukaZe siy:
-w Biuletynie Zamowien Publicznych,
-na stronie internetowej BIP Gminy Krzeszyce:
htt p ://www .bip.wrota.lubuskie .pl/ugkrzeszyce/ - na tablicy ogloszen w Urzydzie
Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzynska 16, 66-435 Krzeszyce.
Zatwierdzam

WOJT

Krzeszyce, dnia 24 czerwca 2019 r.
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWLAJi\CEGO
Nazwa Zamawiajqcego: Ochotnicza StraZ POZama w Krzeszycach
Adres: ul. Skwierzynska 21 a, 66-435 Krzeszyce
tel.: (+48) 957573161 / fax. : (+48) 957573086
e-mail: sek.retariat@krzeszyc.pl
Podmiot przeprowadzajqcy postypowanie 0 udzielenie zam6wienia publicznego bydqcy pelnomocnikiem
zamawlaJqcego jest Gmina Krzeszyce ul. Skwierzynska 16, 66-435 Krzeszyce e-mail:
sekretariat@krzeszyce.pl
UWAGA. Wszelkll korespondencjy w niniejszym postypowaniu naleZy kierowac na adres:
Urzqd Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzynska 16,
66-435 Krzeszyce
tel. (+48) 957573161
fax (+48) 957573086

2. TRYB UDZIELENLA ZAMOWIENLA
2.1.

Postypowanie 0 udzielenie zam6wienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1 w zwiqzku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.);

2.2.

Ilekroc w niniejszej Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia uzyte jest pojycie "ustawa
pzp", nale:ty przez to rozumiec ustawy Prawno zamowien pub/icznych, 0 kt6rej mowa w punkcie
2.1. Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, zwanej dalej SIWZ.
Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postypowanie prowadzi siy w jyzyku polskim z zachowaniem formy
pisemnej.
Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy pzp jezeli w niniejszym postypowaniu koniec terminu do
wykonania danej czynnosci przypada na soboty lub dzien ustawowo wolny od pracy, termin
uprywa dnia nastypnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

2.3.
2.4.

3. PRZEDMIOT ZAMOWIENLA WRAZ Z JEGO OPISEM
3.1.

Nazwa nadana zam6wieniu przez Zamawiajqcego:
Dostawa fabrycznie nowego, sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego z ukladem
napydowym 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej StraZy Pozarnej w Krzeszycach.

3.2.

3.3.
3.4.

Przedmiot zam6wienia obejmuje dostawy na cele ochrony przeciwp0Zarowej sredniego
samochodu ratowniczo-gasniczego z ukladem napydowym 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla
Ochotniczej StraZy Pozamej w Krzeszycach do likwidacji zagrozen i podejmowania skutecznych
dzialan ratowniczo-gaSniczych dla OSP wlqczonej do Krajowego Systemu Ratowniczo
GaSniczego. Przedmiot zam6wienia obejmuje takze przeszkolenie os6b wytypowanych przez
Zamawiajqcego w zakresie obslugi podstawowej przedmiotu zam6wienia. Szkolenie odbydzie siy
przy odbiorze samochodu w siedzibie Wykonawcy (zgodnie z zapisem § 4 ust. 3 wzoru ulDowy
Za1llcznik nr 3 do SIWZ).
Szczeg610wy opis przedmiotu zam6wienia zawarty jest w zalqczniku nr 2 do SIWZ.
Wykonawca udzieli gwarancji na nadwozie i na podwozie. Okres gwarancji na nadwozie i na
podwozie od 24 do 36 miesiycy - zgodnie z kryterium oceny ofert okreslonym przez Wykonawcy
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3.5.

3.6.

w ofercie.
Zgodnie z rozporz<j-dzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawl( przeliczania wartosci
zamowien publicznych (Oz. U. z 2017 r., poz. 2477) sredni kurs zlotego w stosunku do EURO
stanowi<j-cy podstawy przeliczania wartosci zamowien publicznych wynosi 4,3117 z1.
Przedmiot zamowienia wg Wspolnego Siownika Zamowien
(CPV): kod CPV - 34.14.42.10-3 wozy strazackie.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

4.1.
4.2.

Wymagany termin wykonania zamowienia: nie pozniej niz do 01.09.2019 r.
Termin rozpoczycia realizacji zamowienia: dzien podpisania umowy.

5. W ARUNKI UDZIALU W POSTF;POW ANIU I
PODSTAWY WYKLUCZENIA

o udzielenie zamowienia mog<j- ubiegac si y Wykonawcy:
5.1.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Niewyk1uczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1) ustawy pzp, z zachowaniem przepisow art. 24
ust. 7-10 i 12 ustawy pzp, w zwi<j-zku z brakiem podstaw do wykluczenia z uwagi na nw.
okolicznosci:
wykonawca byd<j-cy osob<j- fizyczn<j-, ktorego prawomocnie skazano za przestypstwo:
a)
0 ktorym mowa wart. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy (Oz. U. z 2018 r. poz. 1600) lub art.
46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 20 lOr. 0 sporcie (Oz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669),
b) 0 charakterze terrorystycznym, 0 ktorym mowa w- art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks kamy,
c)
skarbowe,
d) 0 ktorym mowa wart. 9 lub art. 10 ustawy z dnia IS czerwca 2012 r. 0 skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj<j-cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Oz. U. poz. 769);
wykonawca, jezeli urzyduj<j-cego czlonka jego organu zarZ<}dzaj<j-cego lub nadzorczego, wspolnika
spolki w spoke jawnej lub partnerskiej alba komplementariusza w spoke komandytowej lLlb
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestypstwo, 0 ktorym mowa w pkt
5.1.1) SIWZ;
wykonawca, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok s<j-du lub ostateczn<j- decyzjy administracyjn<j
o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat lLlb skladek na ubezpieczenia spoleczne lLlb zdrowotne,
chyba ze wykonawca dokonal platnosci nalemych podatk6w, oplat lLlb skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lLlb zawarl wi<j-z<j-ce porozLlmienie w sprawie
splaty tych naleznosci;
wykonawca, ktory w wyniku zamierzonego dzialania lub rat<j-cego niedbalstwa wprowadzil
zamawiaj<j-cego w bl<j-d przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spelnia warunki
udzialu w postypowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria selekcji, lub ktory zatail te
informacje llib nie jest w stanie przedstawic wymaganych dokumentow;
wykonawca, ktory w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawil informacje wprowadzaj<j-ce
w bl<j-d zamawiaj<j-cego, mog<j-ce miec istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiaj<j-cego w
postypowaniu 0 udzielenie zamowienia;
wykonawca, ktory bezprawnie wplywal lub probowal wplyn<j-c na czynnosci zamawiaj<j-cego ILlb
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pozyskae informacje poufne, mog'lce dae mu przewagy w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia;
7) wykonawca, kt6ry bral udzia1 w przygotowanill postypowania 0 udzielenie zam6wienia ILlb kt6rego
pracownik, a takZe osoba wykonllj'lCa pracy na podstawie umowy zlecenia, 0 dzie1o, agencyjnej lub
innej umowy 0 swiadczenie us1ug, bra1 udzia1 w przygotowaniu takiego postt;powania, chyba ze
spowodowane tym zak16cenie konkurencji moze bye wyeliminowane winny spos6b niz przez
wykluczenie wykonawcy z udzialu w postypowaniu;
8) wykonawca, kt6ry z innymi wykonawcami zawar! porozumienie maj'lce na celLI zak16cenie
konkurencji miydzy wykonawcami w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia, co zamawiaj'lcy jest w
stanie wykazae za pomoc'l stosownych srodk6w dowodowych;
9) wykonawca byd'lcego podmiotem zbiorowym , wobec kt6rego s'ld orzek1 zakaz ubieganiasi y
0
zam6wienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 paidziernika 2002 r.
0
odpowiedzialnosci
podmiot6w zbiorowych za czyny zabronione pod groib'l kary (Oz. U. z 2018 r.poz.
703
1277);
wykonawca, wobec kt6rego orzeczono tytu1em srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si y 0
zam6wienia publiczne;
10) wykonawc6w, kt6rzy nalez'lc do tej samej grupy kapita1owej , w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsument6w' (Oz. U. z 2018 r. poz. 798,650,1637 i 1669), zloZyli
odrybne oferty, oferty czysciowe lub wnioski 0 dopuszczenie do lldzialu w postypowaniu , chyba ze
wyka.2':q, ze istniej'lce miydzy nimi powi'lZania nie prowadz'l do zak16cenia konkurencji w
postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia;
II) wykonawca w stosunku do kt6rego otwarto likwidacjy, w zatwierdzonym przez s'ld uk1adzie w
postypowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacjy jego
maWku lub s'ld zarZ'ldzi1likwidacjyjego maj'ltku w trybie art . 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
- Prawo restrukturyzacyjne (Oz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149,398, 1544 i 1629) lub
kt6rego upad10se ogloszono, z wyj'ltkiem wykonawcy, kt6ry po ogloszeniu upad10sci zawar! uk1ad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s'ldu, jezeli uk1ad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacjy maj'ltku upad1ego, chyba ze s'ld zarz'ldzi1likwidacjy jego maj'ltku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upad1osciowe (Oz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491
oraz z 2018 r. poz. 398,685,1544 i 1629);
Wykonawca, kt6ry nie wykaZe braku podstaw do wyk111czenia, 0 kt6rych mowa w pkt 5.1. SIWZ
5.2.
zostanie wykluczony z udzia1u w postypowaniu.
Ocena braku podstaw do wykluczenia zostan'l dokonane zgodnie z formul'l "spe1nia - nie spelnia",
5.3.
w oparciu 0 informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach vvyszczeg61nionych w pkt 6 SIWZ.

6.
DOKUMENTY I OSWIADCZENIA NIEZBF;DNE DO
PRZEPROWADZENIA POSTF;POWANIA, POTWIERDZAJ1\CE
BRAK PODSTAW 7 DO WYKLUCZENIA ORAZ ZGODNOSC
OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
Z
WYMAGANIAMI ZAMA WIAJt\CEGO
6.1.
Ookumenty i oswiadczenia wymagane od Wykonawcy sk1adaj'lcego oferty:
1)
wype1niony formularz oferty wg zat'lcznika Nr I do SIWZ;
2) wype1nione i podpisane oswiadczenie 0 spelnianiu warunk6w udzialu w postypowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia wg zal'lcznika Nr 4 do SIWZ;
3) petnomocnictwo lub inny dokument okreSlaj'lcy zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy,o ile oferty sk!ada pe1nomocnik Wykonawcy;
6.2.
Oswiadczenie wymagane od Wykonawcy, kt6ry zlozy1 oferty - przekazane Zamawiaj'lcemu
bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej
hrtp ://www.bip.wrota .lubuskie.pl/ugkrzeszyce/ informacji z sesji otwarcia ofert:
I) oswiadczenie 0 przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapita10wej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 Jutego 2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsllment6w (Oz. U. z 2019 r. , poz. 369) z
Wykonawcami, kt6rzy zlozyli oferty w niniejszym postypowaniu wg za1'lcznika nr 5 do SIWZ oraz w
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przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej , dokumenty lub informacje potwierdzajqce,
ze powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadzq do zak16cenia konkurencji w niniejszym
postypowaniu;
6.3.
Dokumenty i oswiadczenia wymagane od Wykonawcy, kt6rego oferta zostala najwyzej oceniona:
1)
odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dziablnosci gospodarczej,
jezeli odrybne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;
2)
oswiadczenie Wykonawcy 0 braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sqdu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej 0 zaleganiu z uiszczaniem podatk6w, oplat lub skladek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji 
dokument6w potwierdzajqcych dokonanie platnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiqzqcego porozumienia w sprawie splat tych naleznosci wg zaiqcznika or 6 do

srwz;
3)
oswiadczenie Wykonawcy 0 braku orzeczenia wobec niego tytulem srodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania siy 0 zam6wienie publiczne wg zalqcznika or 7 do SIWZ;

6.4. Dokumenty i oswiadczenia wymienione w :
1)
pkt 6.1. SIWZ - skladajq wraz z ofertq wszyscy Wykonawcy zainteresowani udzialem w
postypowaniu - dokumenty i oswiadczenia muszq bye aktualne na dzien ziozenia oferty;
2)
pkt 6.2. SIWZ - w terminie 3 dni od zarnieszczenia na stronie BIP Gminy Krzeszyce informacji z
sesji otwarcia ofert, 0 kt6rej movva w pkt 13.11. SIWZ skiadajq wszyscy Wykonawcy, kt6rzy zlozyli
oferty, z wyjqtkiem przypadku gdy w postypowaniu ziozono tylko jednq oferty;
3)
pkt 6.3 . SIWZ - sklada Wykonawca, kt6rego oferta zostala najwyzej oceniona w terminie
wyznaczonym w wezwaniu , 0 kt6rym mowa w pkt 16.3. SIWZ - dokumenty i oswiadczenia mUSZq bye
aktualne na dzien ich zlozenia.
6.5.
lezeli Wykonawca zamierza powierzye wykonanie cZysci zam6wienia podwykonawcom:
a) zamieszcza w oswiadczeniu 0 kt6rym mowa w pkt 6. 1.2) SIWZ informacje potwierdzajqce brak
podstaw do wykluczenia tych podwykonawc6w, z zastrzezeniem pkt 6.4 . SIWZ, oraz
b) zobowiqzany jest w odniesieniu do tych podwykonawc6w przedstawie dokumenty i oswiadczenia, 0
kt6rych mowa w pkt 6.3.1) - 6.3.3) srwz, z zastrzezeniem pkt 6.4. i 7-8 SIWZ.
6.6.
Z treSci dokument6w i oswiadczen, 0 kt6rych mowa w pkt 6.1. - 6.5. SIWZ musi wynikae
jednoznacznie, iz postawione przez Zamawiajqcego wymagania zostary spdnione.

7. DOKUMENTY I OSWIADCZENIA SKLADANE PRZEZ PODMIOTY LUB OSOBY SPOZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

7.1.

7.2.

Jezeli Wykonawca rna siedziby lub mleJsce zarnieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, 0 kt6rym mowa w pkt 6.3.1) SIWZ sklada dokument lub dokurnenty
wystawione w kraju , w kt6rym ma siedziby lub miejsce zarnieszkania, potwierdzajqce, ze nie
otwarto jego likwidacji ani nie og!oszono upadlosci. Dokumenty powinny bye wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiycy przed uprywem terminu skiadania ofert.
Jezeli w kraju, w kt6ryrn Wykonawca ma siedziby lub miej sce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania rna osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje siy dokument6w, 0 kt6rych rnowa w
pkt 7.1. SIWZ, zastypuje siy je dokumentem zawierajqcym odpowiednio oswiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniern osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji , lub
oswiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczye, zlozone przed notariuszem lub organem
sqdowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego
wlasciwym ze wzglydu na siedziby lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oswiadczenia powinny bye wystawione nie wczesniej niz 6
miesiycy przed up!ywern terminu skladania ofert, zgodnie z wymaganiami pkt 7.1. srwz.
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8. FORMA DOKUMENTOW I OSWIADCZEN

8.1.

Skfadane oswiadczenia i dokumenty muszq. bye przedstawione w formie oryginafu, z
zachowaniem pkt 8.2. SIWZ, za wyjqtkiem dokument6w, 0 kt6rych mowa w pkt 8.4. SIWZ;
8.2.
Oswiadczenia dotyczqce odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawc6w, 0 kt6rych mowa w pkt
6.5. SIWZ skfada siy w oryginale.
8.3.
Za oryginaf dokumentu lub oswiadczenia, 0 kt6rych mowa w pkt 8. t. - 8.2. SIWZ uwaza siy
oswiadczenie Jub dokument zfozony w formie pisemnej podpisany wlasnorycznym podpisem na
kazdej zapisanej stronie odpowiednio przez Wykonawcy lub podwykonawc6w, 0 kt6rych mowa w
pkt 6.5 . SIWZ, lub ich upelnomocnionych przedstawicieli.
8.4.
Ookumenty,o kt6rych mowa w pkt 6.3.1) SIWZ mogq bye przedstawione w formie kopii
poswiadczonej na kaZdej zapisanej stronie za zgodnose z oryginalem na zasadach okresJonych w
pkt 8.5. SIWZ.
8.5.
Wykonawca albo podwykonawcy, 0 kt6rych mowa w pkt 6.5 . SIWZ alba Wykonawcy wsp6Jnie
ubiegajqcych siy 0 udzielenie zam6wienia (wsp6fpartnerzy) lub ich upelnomocnieni
przedstawiciele odpowiednio poswiadczajq pisemnie za zgodnose z oryginalem kopie
dokument6w ich dotyczqcych.
8.6.
Zamawiajqcy moze zqdae przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokument6w, 0 kt6rych mowa w pkt 8.4. SIWZ wylqcznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wqtpliwosci co do jej prawdziwosci .
8.7.
Ookumenty, 0 kt6rych mowa w pkt 6.2. - 6.3. SIWZ sporzqdzone w jyzyku obcym, nalety zfozye
wraz z tlumaczeniem na jyzyk polski.
8.8.
JezeJi w tresci dokument6w i oswiadczen, 0 kt6rych mowa w pkt 6.2. - 6.3. SIWZ podane zostaiy
wartosci kwotowe wyraZone w walutach innych niz zfoty polski zostanq one przeliczone wg
Tabeli A kurs6w srednich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia
ogfoszenia 0 zam6wieniu w Biuletynie Zam6wien Publicznych.
8.9.
Pefnomocnictwo: Pelnomocnictwa zgodnie z dziafem VI rozdzial II lIstawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Oz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) winny bye zfozone w formie
oryginalll lub kopii poswiadczonej notarialnie.
9.
INFORMACJE 0 SPOSOBIE POROZUMIEW ANIA SU;
Z
WYKONA WCAMI
ORAZ
ZAMA WIAJi\CEGO
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW
9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

W niniejszym postypowaniu oferty wraz z za!qcznikami naJezy skfadae pisemnie za posrednictwem
operatora pocztowego, osobiscie lub za posrednictwem poslanca.
[nne poza wskazanymi w ust. t dokumenty, oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane bydq na adresy wskazane w pkt. 1 niniejszej SIWZ:
a)
drogq elektronicznq;
b)
pisemnie.
Postypowanie odbywa siy w jyzyku polskim, w zwiqzku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oswiadczenia skfadane w trakcie postypowania miydzy Zamawiajqcym a Wykonawcami mUSZq
bye sporzqdzone w jyzyku polskim. Ookumenty sporzq.dzone w jyzyku obcym Sq skladane wraz z
tfllmaczeniem najyzyk polski .
.Tezeli Zamawiajqcy lub Wykonawca przekazujq oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodk6w komunikacjil elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 0 swiadczeniu usfug drogq elektronicznq, kazda 2e stron
na zqdanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Wykonawca moze zwr6cie si y (pisemnie, e-mailem) do Zamawiajqcego 0 przekazanie SIWZ. We
wniosku nalety podae :
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1)
nazwy i adres Wykonawcy,
2)
or telefonu, adres e-mail,
3)
znak postypowania - OSP.ZW.271.1 .20 19
SIWZ zostala opublikowana na stronie: http://w\./w.bip.wrota. lubuskie.pl/ugkrzeszyce/ oraz moznajq takze
odebrae w Urzydzie Gminy w Krzeszycach, pok6j or 23 sekretariat urzydu, ul. Skwierzynska 16, 66-435
Krzeszyce, w godzinach urzydowania tj . pn. i pt.7.30 - 15.00 wt. 7.30 - 16.30 , sr. - czw. 7.30-15.30
9.6.
W korespondencji kierowanej do Zamawiajqcego Wykonawca winien poslugiwae si y
numerem referencyjnym nadanym sprawie przez Zamawiajqcego: OSP.ZW.271.1.20 19.
9.7.
Osobami uprawnionymi przez Zamawiajqcego do porozumiewania si y z Wykonawcami jest:
Henryk
Tokarczuk
sprawy
merytoryczne
i
proceduralne
e-mail:
sekretarial@krzeszyce.pl. Zamawiajqcy nie dopuszcza porozumiewania siy z wykonawcami
za posrednictwem telefonu.

10.

WYMAGANlA DOTYCZ1\CE WADIUM

Zamawiajqcy nie zqda od Wykonawc6w wniesienia wadium.

11.

TERMIN ZWIJ\ZANlA OFERT1\

Na podstawie art. 85 ust. I pkt. 1 ustawy Pzp. Wykonawca jest zwiqzany ofertq przez okres 30 doi. Bieg
terminu rozpoczyna siy wraz z uplywem terminu skladania ofert.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANlA OFERT

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Oferta sporzqdzona wg zalqcznika Nr 1 do SIWZ powinna bye napisana w jyzyku polskim, na
maszynie, komputerze lub innq trwalq i czytelnq technikq oraz podpisana przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub
osoby posiadajqce pisemne pelnomocnictwo. Pelnomocnictwo musi bye zlozone w formie
oryginalu lub kopii poswiadczonej notarialnie.
Wykonawca moze zlozye w niniejszym przetargu jednq oferty na wykonanie calosci zam6wienia.
Przedlozenie lub partycypowanie w wiycej niz jednej ofercie spowoduje, ze wszystkie oferty z
udziakm tego Wykonawcy zostanq odrzucone.
Wszystkie poprawki lub zmiany (r6wniez przy uzyciu korektora) w tekscie oferty mUSZq bye
parafowane wlasnorycznie przez osoby podpisujqcq oferty.
Zamawiajqcy informuje, ze zgodnie z art. 96 ust. 3 i art. 8 ust. 3 ustawy Pzp oferty skladane w
postypowaniu 0 zam6wienie publiczne Sq jawne i podlegajq udostypnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjqtkiem informacji stanowiqcych tajemnicy przedsiybiorstwa w rozumieniu przepis6w 0
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jesli wykonawca nie p6Zniej niz w terminie skladania ofert,
zastrzegl, ze nie mogq one bye udostypnione. Przez tajemnicy przedsiybiorstwa w rozumieniu art.
II ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencj i (Dz. U. z 2018 r.
poz. 419 ze zm.) rozumie si y nieujawnione do wiadomosci pub1icznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiybiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartose
gospodarczq co do kt6rych przedsiybiorca podjql niezbydne dzialania w celu zachowania ich
poufnosci, tzn. zastrzegl skladajqc oferty, iz nie mogq one bye udostypnione innym uczestnikom
postypowania. Stosowne zastrzezenia wykonawca winien zlozye na formularzu ofertowym.
Zamawiajqcy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsiybiorstwa byly przez
Wykonawcy zlozone w oddzieJnej kopercie z oznakowaniem "Tajemoica przedsi~biorstwa".
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Wykonawca w szczeg61nosci nie moze zastrzec informacji dotycz<j.cych ceny, terminLl wykonania
zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w ptatnosci zawartych w ofercie (art. 8 LISt. 3 w zw. z art.
86 ust. 4 ustawy Pzp.).
Stosowne zastrzezenie, spelniajllce ww. wymagania, Wykonawca winien zloiyc wraz z ofertll,
w przeciwnym razie cata oferta zostanie ujawniona.
Zgodnie z art. 8 liSt. 3 ustawy pzp Wykonawca nie moze zastrzec informacji, 0 kt6rych mowa w
art. 86 ust. 4 ustawy pzp Zamawiaj<j.cy zaleca ponumerowanie zapisanych stron oferty numerami
kolejnymi, a catosc oferty zszyC/spi<j.c w spos6b trwaty. Ofel1y nalezy ztozyc w szczelnie
zamkniytej, nieprzezroczystej kopercie (opakowaniu), w spos6b uniemoz1iwiaj<j.cy zapoznanie siy
z tresci<j. oferty przed tetminem otwarcia.
12.5.
Adresowanie oferty:
Oferty nalety zaadresowac i opisac w nastypuj<j.cy spos6b :

Nazwa i adres Wykonawcy (piecz((c)
Ochotnicza Straz Pozama w Krzeszycach
adres korespondencyjny:
Urz<j.d Gminy Krzeszyce,
UJ. Skwierzynska 16,
66-435 Krzeszyce
Dostawa fabrycznie nowego, sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego z ukladem nap4tdowym
4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej straiy Pozarnej w Krzeszycach
nr post4tpowania OSP.ZW.271.1.2019
z dopiskiem: Nie otwierac przed dniem 02.07.2019 r. przed godz. 9:15

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANlA I OTWARClA OFERT

13.1.

Oferty naleZy ztozyc w: Urzydzie Gminy w Krzeszycach, ul. Skwierzynska 16, 66-435
Krzeszyce w sekretariacie pok6j nr 23 w terminie do dnia 02.07.2019 r. do godz. 9:00.
13.2.
Ofet1y mozna sktadac osobiscie tub przestac za posrednictwem np. poczty, kuriera, za
potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Zamawiaj<j.cego. W takim przypadku za
termin ztozenia uznaje siy daty i godziny potwierdzenia odbioru przesytki przez Zamawiaj<j.cego.
13.3.
Oferty sktadan<j. za posrednictwem np . pocztylkuriera nalety przygotowac zgodnie z powyzszymi
wymogami oraz przestac w dodatkowym, zewnytrznym opakowaniu zaadresowanym na ad res jak
w pkt. 13.l.
13.4.
Oferty ztozonq po terminie niezwtocznie zwraca si y Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
PZp.
13.5.
Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje ztozenia oferty niezgodnie z powyzszymi wymogami
np. potraktowania oferty jako zwyktej korespondencji, przedterminowe jej otwarcie,
niedostarczenie oferty na miejsce i w tetminie okres!onym w SIWZ.
13.6.
Rejestrowanie skladanych ofert.
KaZda sHad ana oferta zostanie wpisana do dziennika korespondencyjnego prowadzonego w
Urzydzie Gminy i otrzyma sw6j numer identyfikacyjny. Oferty zto2:one po terminie zostan<j.
zarejestrowane i zwr6cone Wykonawcy (art. 84 ust. 2 ustawy Pzp). Kazdy skladajqcy oferty moze
otrzymac poswiadczenie ztozenia oferty z okresleniem daty i godziny ztozenia oraz numerem
identyfikacyjnym oferty zgodnie z dziennikiem korespondencyjnym.
13.7. Zmiana i wycofanie oferty (art. 84 ustawy Pzp):
1) Wykonawca moze wprowadzic zmiany, poprawki , modyfikacje i uzupe1nienia do zlozonej
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oferty wyl~cznie przed uptywem terminu do skladania ofert. Wprowadzenie zmian do oferty
wymaga zlozenia przez Wykonawcy lub jego pemomocnika pisemnego powiadomienia 0
wprowadzeniu zmian . Powiadomienie 0 wprowadzeniu zmian musi bye zlozone wg takich samych
zasad jak oferta (pkt 12 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem "ZMIANA". W przypadku
wprowadzenia wiycej niz jednej zmiany do zlozonej oferty kazd~ koperty z powiadomieniem 0
wprowadzeniu zmian, nalezy dodatkowo opatrzye napisem "zmiana nr" Po stwierdzeniu
poprawnosci wprowadzenia zmian do oferty koperta (koperty) oznakowana dopiskiem
" ZMIANA" zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, kt6ry wprowadzil zmiany, a jej
zawartose uznana za integraln~ czyse oferty;
2) Wykonawca rna prawo przed uptywem terminu do skladania ofert wycofae zlozon~ oferty.
Wycofanie oferty wymaga zlozenia przez Wykonawcy lub jego pelnomocnika pisemnego
powiadomienia 0 wycofaniu oferty. Powiadomienie 0 wycofaniu oferty musi bye zlozone wg
takich samych zasad jak oferta (pkt 12 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem "WYCOFANIE" . W
trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie byd~ otwierane koperty zawieraj~ce oferty, kt6rych
dotyczy"WYCOFANIE".
13.8. Otwarcie ofert (art. 86 ustawy Pzp.) - jest jawne i nast~pi bezposrednio po uptywie terminu do
ich skladania, tj. w dniu 02.07.2019 r. godz. 9:15 w Urzc:dzie Grniny w Krzeszycacb, ul.
Skwierzynska 16,66-435 Krzeszyce, sala narad Urzc:du Grniny.
13.9. Jezeli w ofercie Wykonawca pod a ceny napisan~ slownie inn~ niz ceny napisan~ cyfrowo,
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana slownie.
13.10. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj~cy odczyta informacje, 0 kt6rych mowa wart. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
13.11. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj~cy zamiesci na stronie intemetowej :
http ://www .bip.wrota.lubuskie.pllugkrzeszyce/. informacje, 0 kt6rych mowa wart. 86 USt. 5
ustawy Pzp.

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Wykonawca moze zaproponowae jedn~ ceny w PLN za wykonanie calosci przedmiotu
zam6wienia, kt6r~ wpisze w formularzu ofertowym cyfrowo, z dwoma miejscami po przecinku i
slownie w polskich zlotych, z wyodrybnieniem: ceny netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz
ceny ofertowej brutto;
Ceny oferty nalezy podae w formie ryczahu. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywiJny (t.j .
Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 nastypuj~co: § I.
lezeli strony um6wity siy 0 wynagrodzenie ryczahowe, przyjmuj~cy zam6wienie nie moze z~dae
podwyzszenia wynagrodzenia, chociaZby w czasie zawarcia umowy nie mozna by to przewidziee
rozmiaru lub koszt6w prac.
W cenie ofertowej nalezy uwzglydnie wszelkie koszty zwi~zane z realizacj~ zam6wienia a takZe
ewentualne koszty zakwaterowania, diety oraz koszty dojazdu przedstawicieli Wykonawcy na
miejsce dostawy do siedziby OSP wskazanej przez Zamawiaj~cego, koszty jednodniowego
szkolenia itp. wynikaj~ce ze wzoru umowy.
lezeli w postypowaniu zlozona bydzie oferta, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
Zamawiaj~cego obowi~zku podatkowego zgodnie z przepisami 0 podatku od towar6w i uslug,
Zamawiaj~cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towar6w i uslug, kt6ry mialby obowi~ek rozliczye zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, skladaj~c oferty, jest zobligowany poinformowae Zamawiaj~cego, ze
wyb6r jego oferty bydzie prowadzie do powstania u Zamawiaj~cego obowi~ku podatkowego,
wskazuj~c nazwy (rodzaj) towaru/uslugi, kt6rych dostawa I swiadczenie bydzie prowadzie do jego
powstania, oraz wskazuj~c ich wartose bez kwoty podatku .
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15. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJI\CY BF;DZIE
SIF; KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM
WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT
15.1. Kryteria
I)
2)
3)

wyboru:
C - oferowana cena bmtto za catose zadania - 60 %
G - okres gwarancji (w przedziale od 24 m-cy do 36 m-cy) - 20 %
Z - typ zawieszenia kabiny - 20%

przy czym I % = 1 pkt.
Oferty oceniane bydq komisyjnie w sposob punktowy na zasadach nizej okreslonych:
1)
"C" - kryterium - "oferowana cena brutto za calosc zadania"
najnizsza zaoferowana cena brutto
Ilose pkt.

= ............ .. ... .. ............... .. ............ .. ...................

x 60 pkt

cena brutto oferty badanej
Oferta w kryterium oferowana cena brul/O =a caloSi: =adania. mo:';e olr=ymac maksymalnie 60 punk/ow.

2)

"G"

Hose pkt-

- kryterium - "okres gwarancji"

zaoferowany okres gwarancji (nie mniej niz 24 m-cy)
........ ................................................................... .............. x 20 pkt
najdluzszy zaoferowany okres gwarancji (w przedziale od 24 m-cy do 36 m-cy)

Oferta w kryterium okres gwarancji, mo:';e Olr=ymac maksymalnie 20 punklow.

3)

"Z"

- kryterium - "typ zawieszenia kabiny"

- zawieszenie kabiny mechaniczne - 0 pkt
- zawieszenie kabiny pneumatyczne - 20 pkt
Oferta w kryterium typ =awies=enia kabiny, mo:';e olr=ymac maksymalnie 20 punklOw.

15.2. Wykonawca podaje okres gwarancji w miesiqcach, w liczbach ca!kowitych. W przypadku, gdy
Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakosci dtuzszy niz 36 miesiycy, liczqc od daty podpisania
koncowego protokotu odbioru, Zamawiaj<}cy do obliczenia punktacji w tym kryterium przyjmie okres
gwarancji jako 36 miesiqce. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcy krotszego okresu
gwarancji jakosci niz 24 miesiycy oferta bydzie podlegata odrzLlceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.
2 ustawy Pzp.
15.3. Maksymalna ilose mozliwych do uzyskania punktow w ww. kryteriach wynosi 100. Za najwyzej
ocenionq zostanie uznana oferta, ktora uzyskala najwyzszq Jiczby punkt6w - sumy punktow
przyznanych w kryterillm "C" + "G" + "Z" w oparciu 0 podane w og!oszeniu 0 zamowieniu i
niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert, z zachowaniem pkt 15.5 SIWZ.
15.4. Jezeli dwie lub wiycej ofert uzyska taka samq Jiczby punktow (sumy punkt6w przyznanych w
kryterium "C" + "G" + "Z") Zamawiajqcy za najwyzej ocenionq uzna ofert y, ktora zawiera najnizsZ<}
ceny (ktora uzyskata najwiycej plInktow w kryterium "C"). Zamawiajqcy wezwie Wykonawcow,
ktorzy z!ozyli oferty, 0 ktorych mowa w zdaniu poprzedzajqcym, jezeli zawierajq one takie same
ceny, do ztozenia w okreslonym terminie ofert dodatkowych.
15.5. Wykonawca, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona w terminie wyznaczonym przez
Zamawiaj~cego, nie kr6tszym niz 5 dni, zobowi<}Zany jest do zlozenia aktualnych na dzien ich
zfozenia oswiadczen i dokumentow, 0 ktorych mowa w pkt 6.3. SIWZ.
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15.6. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiaj~cy wezwie Wykonawc6w , kt6rzy nie zlozyli
wymaganych dokument6w i oswiadczen, 0 kt6rych mowa w pkt ) 5.4. oraz 6.2. SIWZ, lub innych
dokument6w niezbydnych do przeprowadzenia postypowania, oswiadczenia i dokumenty s~
niekompletne, zawieraj~ blydy lub budz~ wskazane przez Zamawiaj~cego w~tpliwosci, do ich
zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjasnien w wyznaczonym przez siebie
terminie, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjasnien oferta
Wykonawcy podlegac bydzie odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postypowania.
15.7.
Zamawiaj~cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ i
zostala oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 0 podane kryteria wyboru, tj. uzyska najwiyks~
liczby punkt6w obliczonych wg wzor6w podanych jw.
15.8. Zamawiaj~cy poprawi w ofercie omylki, 0 kt6rych mowa wart. 87 ust. 2 llstawy.
1)
Przez oczywist~ omylky pisarsk~ nalezy rozumiec tak~ omylky, co do ktorej nie zachod~
Zadne w~tpliwosci, ze blydny zapis jest wynikiem przeoczenia lub niewlasciwego doboru slow.
2)
Przez oczywist~ omylky rachunkow~ nalety rozumiec taki bl~d popelniony przez
wykonawcy w obliczeniu ceny, ktory polega na uzyskaniu nieprawidlowego wyniku dzialania
arytmetycznego, kt6ry mozna jednoznacznie poprawic, stosuj~c reguly arytmetyczne.
3)
Zamawiaj~cy poprawi omylki rachunkowe w obliczeniu ceny w spos6b nastypuj~cy:
a)
w przypadku oferty z cen~ okresJon~ za caly przedmiot zam6wienia (cena
ryczaltowa):
- przyjmuje siy, ze prawidlowo podano ceny ryczaltow~ bez wzglydu na spos6b jej
obliczenia,
-jezeli cena ryczaltowa podana liczb~ nie odpowiada cenie ryczahowej podanej
slownie, przyjmuje siy za prawidlow~ ceny ryczaltow~ podan~ slownie,
b)
blydy wynikaAce z zaokr~glen zostan~ poprawione przez doprowadzenie do zgodnosci
wyniku dzialania arytmetycznego zgodnie z regulami arytmetycznymi,
c)
inne, pod warunkiem, ze ich poprawienie nie powoduje istotnych zmian w tresci oferty.
15.9. niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy informuje Wykonawcow,
ktorzy zlozyli oferty, 0 :
a)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj~c nazwy (firmy), albo imiy i nazwisko, siedziby
albo ad res zamieszkania i adres Wykonawcy, kt6rego oferty wybrano, llzasadnienie faktyczne i
prawne jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy Wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferty, a takZe punktacjy przyznan~
ofertom w ktidym kryterium oceny ofert i l~czn~ punktacjy;
b)
Wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni z postypowania 0 lldzielenie zam6wienia,
podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne, a w przypadkach, 0 kt6rych mowa wart. 24 ust. 8
ustawy pzp r6wniez wyjasnienie powodow, dla kt6rych dowody przedstawione przez
wykonawcy uznano z nie wystarczaj~ce;
c)
Wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach ich odrzucenia, podaj~c
uzasadnienie faktyczne i prawne;
15.10. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiaj~cy zamieszcza informacje, 0 kt6rych mowa w
pkt 15.9. SIWZ, r6wniez na stronie internetowej BIP Gminy Krzeszyce.

16.

16.1.
16.2.
16.3.

UNIEWAZNIENIE POSTE(POWANIA

Zamawiaj~cy

uniewtini postypowanie w przypadkach okreslonych wart. 93 liSt. 1 ustawy pzp.
Zamawiaj~cy niezwlocznie informuje Wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferty, 0 uniewtinieniu
postypowania, podaj~c uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadku uniewamienia postypowania przed uplywem terminu skladania ofert Zamawiajqcy
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infonnuje r6wnoczeSnie wszystkich Wykonawc6w, kt6rzy ubiegali siy 0 udzielenie zam6wienia,
podaj'lc uzasadnienie faktyczne i prawne.
16.4.
Zamawiaj'lcy zamieszcza informacje, 0 kt6rych mowa w pkt 16.2 i 16.3. SIWZ, rowniez na
stronie internetowej BIP Gminy Krzeszyce.

INFORMACJE 0 FORMALNOSCIACH, JAKIE
POWINNY ZOST At DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAW ARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

17.

17.1.
17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Zamawiaj'lcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza;
Zamawiaj'lcy zawiera umowy w sprawie zamowienia publicznego w tenninie liczonym od dnia
przeslania zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krotszym niz:
a)
5 dni - jezeli zawiadomienie przeslano w spos6b, 0 ktorym mowa w pkt 9.2.a) SIWZ;
b)
10 dni - jezeli zawiadomienie zostalo przeslane winny sposob;
Zgodnie z 311. 94 ust. 2 ustawy pzp Zamawiaj'lcy moze zawrzec umowy w sprawie zam6wienia
publicznego przed uplywem tetmin6w, 0 ktorych mowa w pkt 17.2) SIWZ jezeli:
a)
w postypowaniu zostala zlozona tylko jedna oferta;
b)
w postypowaniu 0 wartosci mniejszej niz kwoty okreSlone w przepisach wydanych na
podstawie art. II ust. 8 ustawy pzp uplynlfl termin do wniesienia odwolania na czynnosci
zamawiaj'lcego wymienione wart. 180 ust. 2 lub w nastypstwie jego wniesienia K.Jajowa Izba
Odwolawcza oglosila wyrok lub postanowienie koncz'lce postypowanie odwolawcze;
Wykonawca jest zobowi¥any skontaktowac siy z Zamawiaj'lcym w terminie wskazanym w
zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegolowych kwestii
technicznych (np. numem konta, reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy;
W przypadku, gdy Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniej sza, uchyla siy
od zawarcia umowy, Zamawiajlfcy moze zbadac, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia
warunki udzialu w postypowaniu Wykonawca, ktory zlozyl oferty najwyzej ocenionlf sposr6d
pozostalych ofert.

Brak przedtozenia dokurnent6w przed terrninern podpisania urnowy, wyznaczonyrn przez
Zarnawiajllcego zostanie potraktowane jako uchylanie si y od zawarcia urnowy zgodnie z art. 94 ust.
3 ustawy Pzp.

18. WYMAGANIA DOTYCZl\CE ZABEZPIECZENIA, KTORE ZOSTANl\
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO
Zamawiaj'lcy nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.

19.

UDZIELANIE WYJASNIEN
19.1.
19.2.
19.3.

Wykonawca moze zwr6cic siy pisemnie do Zamawiaj'lcego 0 wyjasnienie treSci SIWZ;
Zamawiaj'lcy udzieli wyjasnien. niezwlocznie, jednak nie p6iniej niz na 2 dni przed uplywem
terminu skladania ofer1, z zastrzezeniem pkt 19.3) SIWZ;
Zamawiajlfcy udzielj wyjasnien pod warunkiem, ze wniosek 0 wyjasnienie treSci SIWZ
wplynlfl do Zamawiajlfcego nie p6iniej niz do konca dnia, w kt6rym uplywa polowa
wyznaczonego tenninu s kladania ofert;
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19.4.

Jezeli wniosek 0 wyjasnienie tresci SIWZ wplynql po uplywie terminu,

0

kt6rym mowa w pkt

19.3) SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaSnien, Zamawiajqcy udzieli wyjasnien Ilib
19.5.
19.6.

19.7.

pozostawi wniosek bez rozpoznania;
Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy pzp przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg
terminu,o kt6rym mowa w pkt 19.3) SIWZ;
Trese zapytaJl wraz z wyjasnieniami Zamawiajqcy przekazuje Wykonawcom, kt6rym
przekazal SIWZ bez ujawniania ir6dla zapytania oraz zamieszcza na stronie intemetowej BIP
Gm iny Krzeszyce;
Pytania nalezy kierowae na adres wskazany w pkt. 1 SIWZ.

20. POUCZENIE
0
SRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSLUGUJJ\CYCH
WYKONA WCY W TOKU POSTE;POWANIA 0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Wykonawcom, kt6rych interes prawny w uzyskaniu zam6wienia doznal lub moze doznae uszczerbku w
wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepis6w Ustawy przyslugujq srodki ochrony prawnej
okreslone w Dziale VI (art. 179 - art. 198 g) ustawy Pzp.
21.

ZMIANY TRESCI SIWZ I OGLOSZENIA 0 ZAMOWIENIU

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy moze przed uplywem terminu skladania ofert
zmienie trese SIWZ. Dokonanq zmiany SIWZ Zamawiajqcy zamiesci na stronie internetowej BIP
Gminy Krzeszyce. Zmiana tresci SIWZ stanowi jej integraJnq czyse;
21.2.
Zamawiajqcy przedluzy termin skladania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ
nieprowadzqcej do zmiany tresci ogloszenia 0 zam6wieniu niezbydny bydzie dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach. 0 przedluzeniu terminu skladania ofert Zamawiajqcy
poinformuje wszystkich Wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ oraz zamiesci ty informacjy na
stronie intemetowej BIP Gminy Krzeszyce.
21.3.
Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzie bydzie do zmiany tresci ogloszenia 0 zam6wieniu
Zamawiajqcy zamiesci w Biuletynie Zam6wien Publicznych ogloszenie 0 zmianie ogloszenia;
21.4.
Zamawiajqcy przedluzy termin skladania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci ogloszenia
o zam6wieniu konieczny bydzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach;
21 .5.
Jezeli zmiana tresci ogloszenia bydzie istotna, w szczeg61nosci dotyczye bydzie okreslenia
przedmiotu, wielkosci lub zakresu zam6wienia, kryteri6w oceny ofert, warunk6w udzialu w
postypowaniu lub sposobu oceny ich spelnienia Zamawiajqcy przed!uZy termin skladania ofert 0
czas niezbydny na wprowadzenia zmian w ofertach;
21.6.
Niezwlocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zam6wien Publicznych ogloszenia 0
zmianie ogloszenia Zamawiajqcy zamiesci informacjy 0 zmianach na stronie intemetowej BIP
Gminy Krzeszyce.
21.1.

22. TOK OCENY ZLOZONYCH OFERT

22.1.
22.2.
22.3.

22.4.

Zamawiajqcy w niniejszym postypowaniu korzysta z uprawnienia wynikajqcego z art. 24aa
ustawy pzp;
w pierwszej kolejnosci Komisja przystqpi do oceny ofert, na podstawie dokument6w, 0 kt6rych
mowa w 6.1.1) i 6.1.3) SIWZ, z zastrzezeniem pkt 22.5. SIWZ;
w toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy moze zqda6 od Wykonawcy wyjasnien dotyczqcych
tresci zlozonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie miydzy Zamawiajqcym a Wykonawcq
negocjacji dotyczqcych zlozonej oferty oraz, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 ustawy pzp
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci;
Zamawiajqcy poprawi w ofercie:
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22.5.

22.6.
22.7.

22.8.

22.9.

23.

a)
oczywiste omylki pisarskie;
b)
oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglydnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
c)
inne omylki polegajqce na niezgodnosci oferty ze SIWZ, niepowodujqce istotnych zmian
w tresci oferty
- niezwlocznie zawiadamiajqc 0 tym Wykonawcy, kt6rego oferta zostala poprawiona;
zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy pzp Zamawiajqcy wezwie Wykonawcow, kt6rzy nie zloZyli ,
wymaganego pelnomocnictwa lub zloZyli wadl iwe pelnomocnictwo, do jego zlozenia w
wyznaczonym przez siebie terminie, chyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlegac
bydzie odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postypowania;
po dokonaniu ww. czynnosci Komisja dokona oceny ofert wedlug kryteri6w opisanych w punkcie
15SIWZ;
po dokonaniu ww. czynnosci Komisja zbada czy Wykonawca, kt6rego oferta zostala najwyzej
oceniona, nie podlega wykluczeniu, zgodnie z formulq " spelnia - nie spelnia", w oparciu 0
informacje zawarte w oswiadczeniu, 0 kt6rym mowa w 6.1.2) SIWZ, z zastrzezeniem pkt 22.9.
SIWZ;
zgodnie z art. 26 liSt. I ustawy pzp Zamawiajqcy wezwie Wykonawcy, kt6rego oferta zostala
najwyzej oceniona do zlozenia wymaganych dokument6w i oswiadczet1, 0 kt6rych mowa w pkt
6.3 . SIWZ.
zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiajqcy wezwie Wykonawcy, kt6rego oferta zostala
najwyzej oceniona, kt6ry nie zlozy1 wymaganego w pkt 6.1.2) SIWZ oswiadczenia i/lub
oswiadczen i dokument6w 0 kt6rych mowa w pkt 22.8 SIWZ, oswiadczenia lub dokumenty te Sq
niekompletne, zawierajq blydy lub budzq wskazane przez Zamawiajqcego wqtpliwosci, do zlozenia
ich, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaSnien w wyznaczonym przez siebie terminie,
chyba ze mimo ich zlozenia, uZllpelnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaSnien oferta
Wykonawcy podlegac bydzie odrzuceniu alba konieczne byloby uniewaznienie postypowania.

INFORMACJE UZUPELNIAJ1\CE

23.1. Niedopuszcza si y skladania ofert czysciowych i ofert wariantowych.
23.2. Nie przewiduje siy wyborll oferty najkorzystniej szej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 0
kt6rej mowa wart. 91 a ust. 1 ustawy Pzp .
23.3. Nie przewiduje siy zawarcia umowy ramowej .
23.4. Nie przewiduje siy zam6wien, 0 kt6rych mowa wart. 67 ust. I pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
23.5. Nie przewiduje siy udzielania zaliczek na poczet wykonania zam6wienia (art. 151a ustawy
Pzp.).
23.6.
Rozliczenia miydzy Zamawiajqcym, a Wykonawcq prowadzone byd q w polskich ztotych (PLN) i
nie przewiduje siy rozliczen w walutach obcych.
23.7. Nie przewiduje siy zebrania Wykonawc6w.
23.8. Nie przewiduje siy wymagan, 0 kt6rych mowa wart. 29 ust. 4 ustawy PZp.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty uczestnictwa w niniejszym postypowaniu i Zamawiajqcy nie
23.9.
przewiduje ich zwrotu, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
23.10. WSPOLNE UBIEGANIE Slq 0 udzielenie zam6wienia:
1) Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegac si y 0 udzielenie zamowienia (art. 23 ustawy Pzp). W
takim przypadku, Wykonawcy ustanawiajq petnolllocnika do reprezentowania ich w
postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia albo reprezentowania w postypowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zam6wienia pUblicznego. Wszelka korespondencja dotyczqca niniejszego
postypowania bydzie prowadzona wylqcznie z pelnomocnikiem. Przepisy ustawy Pzp
dotyczqce Wykonawcy stosuje siy odpowiednio do Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siy 0
zam6wienie.
2) Wykonawcy ubiegajqcy siy wsp61nie 0 udzielenie zam6wienia ponoszq solidarnq
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odpowiedzialnose za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (art. 141 ustawy Pzp.).
3) Za wykonawcow wsp61nie ubiegajqcych siy o udzielenia zam6wienia uWaZa siy r6wniez
wszystkich wsp61nik6w spo{ki cywilnej.
23.11. PODWYKONA WCY w realizacji zam6wienia:
1) Wykonawca
moze
powierzye
wykonanie
czysci
zam6wienia
Podwykonawcy/Podwykonawcom .
2) Zamawiajqcy zqda wskazania przez Wykonawcy CZySCI zam6wienia, ktorych wykonanie
zamierza powierzye Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcy firm Podwykonawc6w.
3) Jezeli powierzenie Podwykonawcy czysci zam6wienia nastypuje w trakcie jego real izacj i,
Wykonawca na zqdanie Zamawiajqcego przedstawia oswiadczenie, 0 ktorym mowa wart. 25a
ust. 1 ustawy Pzp (zat 4 do SIWZ, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajqce brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jezeli zamawiajqcy stwierdzi, ze wobec
danego Podwykonawcy zachodzq podstawy wykluczenia. Wykonawca obowiqzany jest
zast,!pie tego Podwykonawcy lub zrezygnowae z powierzenia wykonania czysci zam6wienia
Podwykonawcy. Regulacje wobec Podwykonawc6w stosuje si y wobec dalszych
Podwykonawcow. Powierzenie wykonania cZysci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za naleZy1:e wykonanie tego zam6wienia.
23.12. GWARANCJA: Zamawiaj,!cy wymaga od Wykonawcy minimum 2 letniej gwarancji jakosci (24
miesiqce) oraz rozszerzenia okresu rykojmi na czas udzielonej gwarancji.
23.13. Mozliwose dokonywania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do trdci
oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy wraz z okresleniem warunk6w takich
zmian zawartajest we wzorze umowy stanowi,!cym zal~czniki Nr 3 do SIWZ.

24.

INFORMACJE DOTYCZ.t\CE RODO

Zgodnie z art. 13 ogolnego rozporz,!dzenia 0 ochronie danych osobO\vych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:
-Administratorem Panstwa danych osobowych przetwarzanych w Urzydzie Gminy w Krzeszycach jest
W6jt Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzynska 16, 66-435 Krzeszyce , wojt@krzeszyce.pl
-Jesli majq Panstwo pytania dotycz'!ce sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych mozecie
PaJlstwo skontaktowae siy z [nspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora [ub
email: iod@itmediagroup.pl
-Administrator przetwarza Pailstwa dane osobowe na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i lit.c) RODO.
- PaJlstwa dane osobowe przetwarzane Sq w celu realizacji zawartej umowy cywi[noprawnej.
-W zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych w celu 0 ktorych mowa powyzej od biorcami Panstwa
danych osobowych mog,! bye podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty, ktore na podstawie
zawartych um6w przetwarzaj'! dane osobowe w imieniu Administratora.
-Panstwa dane osobowe byd,! przechowywane przez okres niezbydny do rea[izacji cel6w okreslonych
powyzej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowi,!zujqcego prawa.
-W zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych przysfuguj'! Panstwu nastypuj,!ce uprawnienia: prawo
dostypu, w tym prawo do uzyskania kopii ; prawo do z,!dania poprawiania, sprostowania; prawo do z,!dania
usuniycia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do 4dania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych.
-W przypadku powziycia infonnacji 0 niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych,
przysfuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wlaSciwego w sprawach ochrony
danych osobowych.
-Podanie przez Panstwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbydne i konieczne do zawarcia
umowy cywilnoprawnej .
-Panstwa dane mog,! bye przetwarzane w spos6b zautomatyzowany.
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