
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA RYCZÓW KOLONIA: Zakup średniego samochodu ratowniczo – 

gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ryczów Kolonia. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegad się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalnośd, lub działalnośd ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podad minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienid zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 

podad adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do 

kontaktów:  

 



Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych paostw członkowskich Unii 

Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych paostw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówieo publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA RYCZÓW KOLONIA, krajowy numer 

identyfikacyjny 276842966, ul. Wolności  5 , 42-440  Ryczów Kolonia, woj. śląskie, paostwo Polska, 

tel. +48 881444772, e-mail ospryczowkolonia@gmail.com, faks .  

Adres strony internetowej (URL): www.ogrodzieniec.bip.jur.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskad dostęp do narzędzi i urządzeo lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określid):  

Stowarzyszenie  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z 

innych paostw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za 

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania 

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z 

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 

zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskad pod 

adresem (URL)  

Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia  

Tak  

www.ogrodzieniec.bip.jur.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskad pod 

adresem  



Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyład:  

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

pisemnie (w wersji papierowej)  

Adres:  

Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieocu, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, w pokoju nr 16 

(Sekretariat).  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeo lub formatów plików, które 

nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskad pod adresem: 

(URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup średniego samochodu ratowniczo – 

gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ryczów Kolonia.  

Numer referencyjny: ZP.1.2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  



II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składad w odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostad udzielone zamówienie jednemu 

wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkośd, zakres, rodzaj i ilośd dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagao ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z 

napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ryczów Kolonia spełniającego wymagania techniczne 

określone w w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne - stanowiącym 

załącznik nr 1a do SIWZ. 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę ww. samochodu ratowniczo - 

gaśniczego wraz z wyposażeniem, dokumentacją i na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 3. Oferowany samochód nie może byd prototypem oraz musi byd 

fabrycznie nowy, to znaczy wyprodukowany w 2020r., nieużywany do celów prezentacyjnych, 

testowych i podobnych, nierejestrowany. 4. Producent zabudowy musi posiadad aktualną autoryzację 

producenta pojazdu, wykorzystanego do zabudowy, upoważniającą firmę zabudowującą do 

wykonywania zabudów bez utraty gwarancji na pojazd bazowy. Autoryzacja ta musi gwarantowad 

możliwośd obsługi i napraw gwarancyjnych całego pojazdu w autoryzowanych stacjach obsługi 

producenta pojazdu bazowego. 5. Samochód, musi byd dostarczony do siedziby Ochotniczej Straży 

Pożarnej Ryczów Kolonia, ul. Wolności 5, Ryczów Kolonia wraz z następującą dokumentacją: 1) 

Instrukcję (e) obsługi i konserwacji w języku polskim w formie pisemnej i na płycie CD. 2) Książkę 

serwisową pojazdu wraz z wyposażeniem w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami 

niniejszej SIWZ (postanowienia nie mogą wprowadzad dodatkowych warunków). 3) Wykaz 

dostarczonego sprzętu (wyposażenia), stanowiącego wyposażenie samochodu, wykaz ilościowo – 

wartościowy (brutto) wyposażenia składającego się na przedmiot zamówienia (niezbędnego do 

wprowadzenia na ewidencję majątkową). 4) Aktualne świadectwo dopuszczenia zgodne z 

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeostwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2010 r., Nr 85, poz. 553) - szt. 1 (ksero kopia poświadczona za 

zgodnośd z oryginałem) dla przedmiotu zamówienia. 5) Aktualne świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów 

służących zapewnieniu bezpieczeostwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także 

zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2010 r., Nr 85, poz. 553) dla 

dostarczonego z niniejszą dostawą sprzętu, jeżeli przedmiotowe świadectwa będą dla niego 



wymagane. 6) Wykaz adresów punktów serwisowych na terenie kraju. 7) Dokumentację niezbędną 

do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny pożarniczy. 6. Wykonawca zagwarantuje właściwą 

konstrukcję pojazdu (m.in. jakośd i dobór użytych materiałów) oraz wykonanie zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 7. Gwarancja jakości i rękojmia za wady – 

Wykonawca jest zobowiązany udzielid Zamawiającemu min. 24 miesiące gwarancji jakości i rękojmi 

za wady na warunkach określonych we wzorze umowy. Przyjmuje się, że okres rękojmi odpowiada 

oferowanemu okresowi gwarancji. 8. W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia przez 

odesłanie 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 ustawy Pzp, Zamawiający 

wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, przy czym Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazad, że oferowane przez niego 

dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto tam gdzie w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia został wskazany znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródła lub 

szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeo równoważnych. Zamawiający dopuszcza 

zaoferowanie przez Wykonawcę elementów/typów urządzeo równoważnych pod warunkiem, że 

zaproponowane elementy/typy urządzeo, będą spełniały wymogi minimalne wskazane przez 

Zamawiającego. Zaoferowanie elementów/typów urządzeo równoważnych nie może prowadzid do 

sytuacji, w której dostarczony sprzęt będzie niekompatybilny z innymi elementami wchodzącymi w 

skład dostaw, co ma umożliwid eksploatację dostarczonych urządzeo zgodnie z przeznaczeniem. 

Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. 9. Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 

1a ustawy Pzp informuje, że przewiduje możliwośd unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia, jeżeli środki które Zamawiający zamierza przeznaczyd na sfinansowanie całości lub 

części zamówienia nie zostaną mu przyznane.  

 

II.5) Główny kod CPV: 34144210-3  

Dodatkowe kody CPV:  

 

 

II.6) Całkowita wartośd zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  

Wartośd bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartośd w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówieo, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  



lub  

data rozpoczęcia:   lub zakooczenia: 2020-09-30  

 

II.9) Informacje dodatkowe: KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 ROZPORZADZENIA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. 1. 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”, informuję, że: • administratorem 

Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Ryczów Kolonia; • Pani/Pana 

dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup średniego samochodowu ratowniczo 

– gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ryczów Kolonia, znak sprawy ZP.1.2020, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 

art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843 ), dalej „ustawa Pzp”; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z 

art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakooczenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 

czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje 

nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada 

Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; − 

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje 

Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − 

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 

RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Zgodnie z art. 8a ust. 5 

ustawy Prawo zamówieo publicznych Zamawiający informuje, że: • w przypadku gdy wykonanie 

obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 (RODO), wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądad od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub 

daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 8a ust. 2 ustawy Pzp); • wystąpienie z 

żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (RODO), nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakooczenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (art. 8a ust. 4 ustawy Pzp), • w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa 

w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 RODO), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądad od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 

mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakooczonego postępowania o 



udzielenie zamówienia (art. 97 ust. 1a ustawy Pzp). 3. Wykonawca ubiegając się o udzielenie 

zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-

prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki 

wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem 

osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 

pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, 

gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: 

art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnid obowiązek informacyjny wynikający z 

art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane 

pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeo, o których mowa w art. 

14 ust. 5 RODO. 4. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne, o których 

mowa w ust. 3 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 

przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyd 

oświadczenie o wypełnieniu przez Niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 

art. 14 RODO. Treśd oświadczenia ujęta została we wzorze Formularza ofertowego, stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio Jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 

stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolnośd techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 



 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEO SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, Wykonawca złoży, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 

3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, 

tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawid dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

Nie dotyczy.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

Nie dotyczy.  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

I. Oferta powinna zawierad: 1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Oświadczenie dotyczące 

braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ, które należy złożyd pod rygorem nieważności 

w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem. 3) Pełnomocnictwo ustanowione do 

reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. 



Pełnomocnictwo należy dołączyd w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodnośd z oryginałem 

notarialnie w formie pisemnej – jeśli dotyczy. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – 

wymagania minimalne według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ potwierdzający, że 

oferowany samochód ratowniczo-gaśniczy oraz jego części składowe spełniają wymogi zawarte w 

SIWZ. 5) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegad się o udzielenie zamówienia (możliwośd składania 

jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod 

warunkiem, że taka oferta będzie spełniad następujące wymagania: a) Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o zamówienie muszą ustanowid pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo 

do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy 

wspólnicy podpiszą ofertę; b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne 

pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania 

w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą 

ofertę; c) Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikad albo z dokumentu pod 

taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. d) Oferta musi byd 

podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących 

wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika). II. Zamawiający nie określa warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy i nie wymaga w tym zakresie 

złożenia oświadczenia. Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeo i dokumentów): 1) Wykonawca nie 

jest obowiązany do złożenia oświadczeo lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub 

dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskad za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. 

2020 poz. 346); 2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeo lub 

dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty; 3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeo 

lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda 

od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i 

pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów; 4) W przypadku wskazania przez 

Wykonawcę oświadczeo lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w 

szczególności oświadczeo lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 

ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 

ustawy (brak podstaw wykluczenia), korzysta z posiadanych oświadczeo lub dokumentów, o ile są 

one aktualne.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  



Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie  

Należy podad informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 



Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Nie  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 

katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podad adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazad elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia:  

 

Należy podad, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 

jakich wykonawcy będą mogli licytowad (minimalne wysokości postąpieo):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązao i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeo:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpieo, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 



 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena ofertowa 100,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniad wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podad informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagao zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 

nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązao:  

Należy podad informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadad wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  



 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeo informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 

postąpieo:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpieo, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazad zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie 

aneksu. 2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmiany w zakresie: 1) w przypadku obiektywnej niemożności 

zapewnienia wyposażenia przedmiotu zamówienia odpowiadającego wymogom zawartym w 

załączniku nr 1 do umowy z powodu zakooczenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów 

wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub 

modelu wyposażenia pojazdu, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod 

względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub 

będą lepsze od pierwotnego; 2) w przypadku zaproponowania przez WYKONAWCĘ szczególnie 



uzasadnionej pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia albo wyposażenia 

przedmiotu umowy, zmiany rozwiązao konstrukcyjnych w stosunku do koncepcji przedstawionej w 

ofercie – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartym w załączniku nr 1 rozwiązao 

konstrukcyjnych; 3) w przypadku pojawienia się na rynku części, materiałów lub urządzeo do 

wykonania przedmiotu zamówienia nowszej technologii/generacji, której zastosowanie będzie miało 

wpływ na koszty eksploatacji wykonania przedmiotu zamówienia; 4) Wystąpienia konieczności 

wykonania umowy pod warunkiem zastosowania innych rozwiązao technicznych, zastosowania 

innych technologii niż pierwotnie oferowane, w tym również dokumentacji technicznej, gdy 

przewidziane wcześniej rozwiązania skutkowałoby niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem 

przedmiotu zamówienia; 5) w przypadku gdy zmiany aktualnie obowiązującego prawa wymagają 

zastosowania innych rozwiązao technicznych, technologicznych lub materiałowych niezbędnych do 

wykonania zamówienia. 6) dokonania zmian w wymaganiach technicznych i eksploatacyjnych 

przedmiotu zamówienia podyktowanych praktycznymi wnioskami z dotąd użytkowanego sprzętu 

przez ZAMAWIAJĄCEGO; 7) w przypadku konieczności zapewnienia koordynacji dostawy przedmiotu 

umowy – dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie zmiany miejsca przeprowadzenia odbioru 

przedmiotu umowy, miejsca szkolenia przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO; 8) w przypadku zmiany 

przepisów prawa – dopuszczalna jest tak zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowieo 

niniejszej umowy lub przedmiotów umowy i jego wyposażenia do nowych przepisów prawa; 9) w 

przypadku wprowadzenia zmian umowy niedopuszczalna jest zmiana umowy, której konsekwencją 

będzie zwiększenie ceny przedmiotu umowy; 10) w przypadku propozycji zmiany umowy 

pochodzącej od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY podejmie decyzje w zakresie zmiany umowy mającej 

na uwadze okoliczności czy zmiany proponowane przez WYKONAWCĘ odpowiadają jego potrzebom; 

11) terminu realizacji przedmiotu zamówienia – gdy zaistnieje okoliczności mające wpływ na 

prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą 

korzystną dla ZAMAWIAJĄCEGO lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu 

ograniczonych zasileo budżetowych otrzymanych od dysponentów nadrzędnych, lub w przypadku 

zaistnienia siły wyższej itp.). 3. Zmiany postanowieo umowy następują zgodnie z zasadami 

określonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówieo publicznych i nie 

mogą prowadzid do zmiany charakteru umowy. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności 

stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpid z wnioskiem na piśmie w 

sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisad, uzasadnid zmianę oraz 

dołączyd stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany 

zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

Data: 2020-06-15, godzina: 12:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazad powody:  



 

Język lub języki, w jakich mogą byd sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków, które miały byd przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia: Tak  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

1. Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 

Ogrodzieniec, w pokoju nr 16 (Sekretariat). 2. Termin składania ofert: do dnia 15.06.2020 r., do godz. 

12:00. 3. Otwarcie ofert nastąpi w Sali narad budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 42-440 

Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, II piętro, pok. 32 w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o 

godz. 12:30. 4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówieo Publicznych w 

dniu 05.06.2020 r.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 


