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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec
e-mail: przetargi@bialydunajec.com.pl
telefon: (18) 20-79-521
fax: (0-18) 20-73-124
Strona internetowa: www.bialydunajec.com.pl
Godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG
NIEOGRANICZONY" art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r.
Nr poz. 2164 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której
mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Opis przedmiotu zamówienia

„Zakup używanego, średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP w
Sierockiem”
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na cele ochrony przeciwpożarowej używanego, średniego samochodu
pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP w Sierockiem spełniającego następujące wymagania:
1) Samochód musi być sprawny technicznie.
2) Samochód musi być zarejestrowany na terenie Polski, jako specjalny pożarniczy.
3) Samochód musi posiadać aktualne badanie techniczne oraz ubezieczenie OC .
4) Samochód musi posiadać manualną skrzynię biegów, zsynchronizowaną (6-biegowa + wsteczny)
5) Przebieg pojazdu nie może być większy niż 130 tys kilometrów
6) Konstrukcja zabudowy pożarniczej musi być wykonana w 2017r. ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie.
7) Dopuszczalna masa całkowita max 12 000kg (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami i wyposażeniem) – ze
względu na specyfikę terenu działania jednostki.
8) Rodzaj paliwa to olej napędowy.
9) Układ elektryczny jednolity o napięciu 24V.
10) Układ kierowniczy musi być wspomagany hydraulicznie.
11) Układ hamulcowy musi być pneumatyczno-hydrauliczny.
12) Samochód musi posiadać silnik wysokoprężny o mocy min 180 KM z turbo doładowaniem.
13) Wszystkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w
o
o
temperaturach od -25 C do +50 C
14) Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz
przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temeratury) w czasie postoju min. 6 godzin.
15) Parametry wielkościowe pojazdu nie mogą przekraczać 8m długości oraz 3,2 wysokości (ze względu na
parametru garażu).
16) Pojazd nie może być starszy niż z 2004r.
17) Podwozie musi posiadać napęd 4x4, z blokadą mostu tylnego, blokadą między mostową.
18) Kabina jedno-modułowa minimum 7-osobowa, 4- drzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika, odchylana
hydraulicznie.
19) Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i świetlne) pojazdu
uprzywilejowanego, belka koloru niebieskiego z napisem STRAŻ na dachu kabiny, na tylnej ścianie pojazdu
zamontowane 2 lampy ledowe koloru niebieskiego. Dodatkowe lampy sygnalizacyjne z przodu pojazdu oraz 2
lampy z boków pojazdu koloru niebieskiego.
20) Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dzwiękową włączonego biegu wstecznego.
21) Instalacja elektryczna musi być wyposarzona w główny wyłącznik prądu o napięciu 24V.
22) Samochód musi posiadać opony terenowe o bieżniku w kształcie jodełki.
23) Koła pojedyńcze balonowe przód i tył, rozmiar felg o średnicy 20 cali.
24) Kolorystyka samochodu:
- elementy podwozia i ramy należy pomalować w kolorze ciemno szarym,
- kabinę i zabudowę pożarnicza należy pomalować w kolorze czerwonym,
- zderzak i nadkola należy pomalować w kolorze białym.
25) Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac muszą być tak
skonstruowane , aby umożliwiły obsługę w rękawicach.
26) Podesty muszą być zamykane przez siłowniki hydrauliczne.
27) Samochód musi być wyposażony w szybkozłączkę pneumatyczną umożliwiającą alternatywne zasilanie
układu pneumatyczno-hamulcowego pojazdu i ładowania akumulatorów.
28) Podwozie wraz z zabudową musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z
uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „prawo o ruchu
drogowym”

29) Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, modulator
sygałów i głośnik. Urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów głosowych przez głośnik
zewnętrzny.
30) Pojemność zbiornika musi wynosić minimum 150l.
31) Pojazd musi być wyposażony we wsteczne lusterka lewe i prawe oraz lusterko prawe krawężnikowe i czołowe
zamontowane przed przednią szybą kabiny.
32) Pojazd musi być wyposażony w orurowanie ze stali nierdzewnej na którym znajdują się min 5 halogenów
dalekosiężnych.
33) Wykonawca dokona montaż sprzętu pożarniczego, dostarczonego przez zamawiającego, w cenie zakupu
pojazdu.
3.2. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć samochód w nową zabudowę pożarniczą z 2017r :
1) Konstrukcja zabudowy musi być wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, natomiast poszycie
zewnętrzne wykonanie z blach aluminiowych. Wewnętrzne poszycie skrytek wykonane z blach aluminiowych
antypoślizgowych (łezkowa).
2) Żaluzje w układzie 3+3+1(3 żaluzje z prawej strony, 3 z lewej oraz 1 z tyłu).
3) Oświetlenie pola pracy i schowków typu LED.
4) Drabinę do wejścia na dach umieszczona na tyle samochodu, wykonana z materiałów odpornych na korozję.
W górnej części mają być zamontowane poręcze ułatwiające wychodzenie.
5) Powierzchnie podestów roboczych i podłogi zabudowy maja być wykonane z blach łezkowej aluminiowej.
6) Podest roboczy na zabudowie pożarniczej ma być wykonany z blachy łezkowej aluminiowej.
7) Zbiornik wody ze stali zabezpieczony anty-korozyjnie poprzez cynkowanie obustronne o pojemności min. 2800
litrów. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem
zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy, zbiornik wyposaźony w falochrony.
8) Autopompa o wydajności minimum 1600 l/min.
9) Wyciągarka elektryczna zamieszczona z przodu pojazdu o minimalnej sile uciągu 7500kg.
10) Samochów musi być wyposażony w zwijadło szybkiego natarcia o długości węża min. 30m., zakończone
prowadnicą.
11) Zwijadło szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża.
12) Samochód musi być wyposażony w minimum dwie nasady tłoczne W- 75 oraz jedną nasadę zasilającą W-75
13) Zraszacze zamontowane z przodu 2 szt, i po jednej na stronę prawą i lewą pojazdu przed tylną osią pojazdu.
14) Maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie, halogenowy o mocy nie mniejszej niż 2000W
15) Ogrzewanie przedziału autopompy.
3.3. Wyposażenie dodatkowe
1) 4 aparaty powietrzne AUER.
2) Agregat prądotwórczy o mocy 3kW
3) 2 sygnały pneumatyczne.
3.4. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru pojazdu w siedzibie Wykonawcy lub w miejscu wskazanym przez
Wykonawcę. Wraz z samochodem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów niezbędnych
do rejestracji jako samochód specjalny w Wydziale Komunikacji, w szczególności:
- książkę pojazdu,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,
- dowód rejestracyjny pojazdu,
Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić instruktaż, dotyczący obsługi pojazdu, minimum 4 osób
OSP Sierockie, który należy przeprowadzić w dniu dostawy pojazdu.
Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań
dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu
drogowym” (Dz.U. z 2017r., poz. 128).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania sprawdzenia sprawności technicznej zakupywanego
pojazdu przed podpisaniem umowy.
3.5. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry mogą wskazywać na
producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry
techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania, co do
jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do
stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie
gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania
„równoważności".
4. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie
przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Kod CPV
34144210-3 - wozy strażackie
8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres gwarancji.
8.1 Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia – maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy.
8.2. Wymagany termin gwarancji oraz rękojmi - minimum 6 miesięcy. Okres gwarancji oraz rękojmi na
dostarczony przedmiot zamówienia rozpoczyna się od daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu
umowy.
9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
9.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
9.1.2 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze
wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,
9.1.3 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert,
9.2 O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia a wskazany
wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SIWZ dokumenty
w zakresie:
9.2.1 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
9.2.2 braku podstaw wykluczenia
9.2.3 potwierdzeniu spełnienia warunków przedmiotowych
9.3 Oświadczenia, o którym mowa w pkt. 9.2 należy złożyć na wzorach załącznikach do SIWZ, załącznik nr 2 w
zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 3 przesłanek wykluczenia z
postępowania. Zamawiający dopuszcza zamiast załączników, o których mowa powyżej złożenie oświadczenia
w formie jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - dalej JEDZ, jeżeli będzie zawierało pełne dane
informacyjne o wykonawcy (część II określona JEDZ) oraz pełne informacje w zakresie wymaganym niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ lub oświadczeniach wykonawcy
stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu,
9.3.1 Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że:
a) akceptuje oświadczenia własne Wykonawcy na załącznikach SIWZ lub w postaci Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia stycznia 2016 r.
ustanawiającego standardowy formularz jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz. Urz. UE
L3/16)
b) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów w
bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca
powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami;
c) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego,
Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty;
d) w odniesieniu do Wykonawcy który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20
lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu, Zamawiający dopuszcza self - cleaning. W sytuacji zaistnienia
podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania - istnieje możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę
dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, że: 1) naprawił szkodę
lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, 2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne,
odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu; w takim
przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek
wykluczenia Wykonawcy,
e) Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może
wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust, 2f ustawy do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów
potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.
f) Ponadto Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia dostępna jest Instrukcja Wypełniania Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia, z którą zaleca się zapoznać pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/linki-i-zalaczniki/elektronicznenarzedzie-do-wypelniania-jedzespd
9.4 Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw
do wykluczenia;
9.4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9,3. - Zamawiający w tym zakresie
nie stawia żadnych wymagań.
9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej;
Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. - Zamawiający w tym zakresie
nie stawia żadnych wymagań.
9.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. - Zamawiający w tym zakresie
nie stawia żadnych wymagań.
Zamawiający stwierdza, że:

1. 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.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli i podmioty te zrealizują roboty budowlane
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności;
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
e) Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o
których mowa w pkt. 9.4.4, w odniesieniu do tych podmiotów.
9.4.4 braku podstaw wykluczenia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w
art. 24 i 25 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na
potwierdzenie następujące dokumenty:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
b) wykaz co najmniej 3 dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
9.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio dokumenty potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
c) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a), zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. b) stosuje się odpowiednio.
9.4.6 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, której
udostępniono S1WZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa
stosownie do treści art. 24 ust, 11 ustawy, oświadczenie (załącznik nr 4 do SIWZ) o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nic prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
9.5 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki
cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
9.5.1 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2
ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z
powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu
ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich
identyfikację.
9.5.2 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe, o których mowa w
pkt. 9.4.2 i 9.4.3 podlegają sumowaniu.
9.5.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w pkt. 9.4.4,
9.4.5 i 9.4.6 wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
9.6 Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy, którego oferta
została najwyżej oceniona na podstawie załączonego oświadczenia. Następnie w wyznaczonym

terminie wezwie tego wykonawcę, do złożenia dokumentów potwierdzających informacje w złożonym
oświadczeniu.
9.7 Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to
zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień którego określona
wartość się odnosi (np. zakończenie realizacji zadania)
10. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
11. Dodatkowe wymagania od Wykonawców,
11.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcy) jest
zobowiązany do:
11.1.1. określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty - załącznik nr 1 do SIWZ) informacji jaka część
przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych jeżeli są znane.
11.1.2. wynagrodzenie za części zamówienia wykonane za pośrednictwem podwykonawców i dalszych
podwykonawców Zamawiający ureguluje na zasadach określonych w umowie.
11.1.3. przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 143d
ustawy PZP.
11.1.4. zgłoszenie podwykonawcy na którego zasoby wykonawca się powołuje zobowiązuje wykonawcę aby ten
wraz ze złożoną ofertą złożył oświadczenia i na wezwanie zamawiającego dokumenty potwierdzające brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy (oświadczenia i dokumenty są składane na zasadach
określonych w SIWZ jak dla wykonawcy)
11.1.5. dla podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji zamówienia, zapisy pkt. 11.1.4 stosuje się
odpowiednio.
11.1.6. jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy.
11.1.7. powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.
12. Informacje dotyczące warunków składania ofert
12.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu
sporządzenia oferty.
12.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
12.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
13.1 Oferta musi zawierać:
Oświadczenie woli (Oferta) zawiera:
x
Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „Formularz ofertowy" - załącznik nr 1 do SIWZ. Forma
1.
wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to wynagrodzenie
ryczałtowe. Sposób rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określa projekt umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.2 (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ)
2.
3.
Pełnomocnictwo - jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do
oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych - składane na
x
wezwanie Zamawiającego,
x
Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 i 25
ustawy
1.
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie
z opisem w pkt. 9.4.4,
2.
- wykaz co najmniej 3 dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 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 z
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
13.2 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty
cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej
oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.
13.3 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę

przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty lub na wezwanie w oddzielnej kopercie oznaczonej:
„Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa"; ponadto wraz z tymi dokumentami należy załączyć w
formie opisowej, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
13.4 Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego, oprócz pełnomocnictw,
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie
oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez
Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie
rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika,
Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów musi być złożone w formie oryginału.
13.5 Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego były sporządzone w
języku polskim, jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego
dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
14. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.
14.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z
zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu i elektroniczną. Strona, która otrzymuje
dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument
lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Adres e-mail i numer faksu zostały
podane w pkt, 1 niniejszej specyfikacji, Oferty i dokumenty w tym uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a
ustawy składa się w formie pisemnej, a w przypadku składania kopii dokumentów muszą one być
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy. Tym samym
składanie oferty i dokumentów w tym uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 i 3 a za pośrednictwem faksu i emaila uznaje się za nieskuteczne jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłyną dokumenty w formie pisemnej.
14.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
15. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
15.1 Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Adam Matyga, tel. (+48) 18 20 795 21, e-mail: przetargi@bialydunajec.com.pl
15.2 Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:00 w siedzibie
zamawiającego. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną o
wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art.38 ust.1 ustawy PZP. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie
udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej Zamawiającego. Udzielając wyjaśnień Zamawiający
nie ujawni źródła zapytania.
W ramach informacji telefonicznych zamawiający nie udziela informacji wyjaśniających zapisy SIWZ, a jedynie
informacje o charakterze organizacyjnym ( jak zadać pytanie, gdzie szukać odpowiedzi itp.).
16. Termin związania z ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
17. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia umowy.
19. Opis sposobu przygotowania ofert.
19.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
19.2 Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego,
określonych w SiWZ.
19.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
Urząd Gminy Biały Dunajec
Ul. Jana Pawła II 312
34-425 Biały Dunajec
Oferta na wykonanie zadania pn.:
„Zakup używanego, średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP w Sierockiem”
Numer sprawy: ZP.271.7.2017
Nie otwierać przed 29 maja 2017r. godz. 10:30
.
Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.

19.5 W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z
tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku
składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
19.6 Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert.
19.7 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
19.8 Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej
„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
19.9 Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
„WYCOFANIE”.
20. Miejsce i termin składania ofert.
12.1 Ofertę należy złożyć:
w siedzibie Zamawiającego,
Urząd Gminy Biały Dunajec
Ul. Jana Pawła II 312
34-425 Biały Dunajec
Sekretariat (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.)`
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 2017-05-29 do godz. 10:00
20.2 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
21. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Biały Dunajec
Ul. Jana Pawła II 312
34-425 Biały Dunajec
Sala obrad
dnia 2017-05-29 o godz. 10:30
21.1 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
21.2 W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których
dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom bez otwierania.
21.3 Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek)
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian,
zmiany zostaną dołączone do oferty.
21.4 W trakcie otwierania kopert (paczek) z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym:
21.4.1 Kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
21.4.2 Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
21.4.3 Ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.
21.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza Wykonawca w terminie 3 dni od daty
zamieszczenia na stronie wymienionych informacji składa oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
22. Opis sposobu obliczania ceny
22.1 Wykonawca określi cenę oferty netto z określeniem stawki VAT oraz cenę brutto łącznie z podatkiem. Cenę
należy podać w złotych polskich w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
22.2 Cena oferty jest ceną za realizację całego zamówienia.
22.3 Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty, związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez zamawiającego, odnoszące się do
przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym
podatek VAT.
22.4 Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od
razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez
konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
22.5 Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje
przedmiarowe. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do kosztorysu ofertowego.
22.6 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
22.7 Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o
tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie
powstaje.

22.8 W okolicznościach o których mowa w pkt. 22.7 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
22.9 W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert na
podstawie kryterium:
Numer
Opis kryteriów
Waga kryterium (%)
kryterium
1
Cena brutto
60
2
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi
20
3
Termin płatności
20
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.
22.10 Punkty przyznawane za kryteria będą naliczane wg. następujących zasad:
Lp.
Kryterium
Maksymalne
Maksymalna
znaczenie
ilość punktów za
procentowe
dane kryterium
kryterium
1.
Cena brutto
60
60 pkt
Liczba punktów Pc = Cn/Co x 60

2.

3.

Cena oferty najtańszej
Pc= -------------------------------- x 60
Cena oferty ocenianej
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonanie
przedmiotu zamówienia:
6 miesięcy, wykonawca otrzyma - 0 pkt,
12 miesięcy, wykonawca otrzyma - 10 pkt,
24 miesiące i więcej, wykonawca otrzyma - 20 pkt.
Termin płatności:
14 dni od dnia dostarczenia faktury, wykonawca otrzyma –
0 pkt,
21 dni od dnia dostarczenia faktury, wykonawca otrzyma –
10 pkt,
30 dni od dnia dostarczenia faktury, wykonawca otrzyma –
20 pkt.

20

20 pkt

20

20 pkt

23. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
23.1 Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy, który otrzymał największą ilość punktów wezwie w ustawowym
terminie do przedłożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków
udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę
dokonania wyboru oferty tego wykonawcy.
23.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszy, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć następującą
formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę),
24. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
25. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach:
Zmiana terminu, która uprawnia do zmiany harmonogramu, który wymaga akceptacji Zamawiającego nastąpi
przy wystąpieniu okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności,
26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na
zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art.
11 ust. 8 ustawy. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do której był zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ).
Załącznik nr: 1 Formularz oferty
Załącznik nr: 2 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr: 3 Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu z postępowania
Załącznik nr: 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr: 5 Wzór umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ
………………………………… data…………………………2017r.
(miejscowość i data)

................................................
(Nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA CENOWA
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na:
„ZAKUP UŻYWANEGO, ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA
OSP W SIEROCKIEM”.
zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego
przetargu składamy niniejszą ofertę:
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy cenę w kwocie łącznej:
cena netto....................................................................................zł
(słownie: ....................................................................................................................................)

podatek VAT...............................................................................zł
cena brutto...................................................................................zł
(słownie: ....................................................................................................................................)
UWAGA!
W pkt. 22.7 SIWZ Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą informacji o powstaniu u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
(VAT) wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.
Dane dotyczące Wykonawcy:
Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu: .…/ ……………………
Numer faksu: .…/ ....................................
Numer REGON: .......................................... Numer NIP: ..........................................
Adres kontaktowy email: ……………………………………………………………
UWAGA; proszę podać czytelny; adres e-mail i nr faksu na który wykonawca będzie
otrzymywał od zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem
po otwarciu ofert. W związku z przysługującymi środkami ochrony prawnej wykonawcy,
liczonymi od dnia przekazania informacji należy upewnić się, że podany adres e-mailowy i
podany nr faksu funkcjonuje w sposób poprawny.
2. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy.
3. Okres gwarancji oraz rękojmi - ………….. miesięcy od dnia protokolarnego odbioru robót. (W
przypadku nie wskazania okresu rękojmi przyjmuje się minimalny okres wskazany w SIWZ)
4. Warunki płatności: …………… dni od dnia dostarczenia faktury.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym z
wzorem umowy w sprawie zamówienia publicznego i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do
przygotowania niniejszej oferty. Przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
warunki zawarcia umowy oraz wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
7. Następujące prace związane z realizacją zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom:
/opis prac: ................................................................................................ /
8. W przypadku uznania niniejszej oferty za ofertę najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach kolejno ponumerowanych od nr …....
do nr …....
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
………………………………………...
.........................................................
.........................................................
………………………………………...
.........................................................
.........................................................
………………………………………..

*niepotrzebne skreślić

............................................................
Imię i nazwisko oraz podpis osoby
upoważnionej do składania oświadczeń
w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ
Część I – wypełnia:
- wykonawca,

......................................................
(pieczęć wykonawcy)
Oświadczenie wykonawcy
na podstawie art. 25a ust. 1 PZP

I.

DOTYCZĄCE
Na

potrzeby

SPEŁNIANIA

WARUNKÓW

postępowania

o

UDZIAŁU

udzielenie

W

POSTĘPOWANIU

zamówienia

publicznego

pn. „Zakup używanego, średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla
OSP w Sierockiem” prowadzonego przez Gminę Biały Dunajec, oświadczam (-y), co
następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam (-y), że spełniam (-y) warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w pkt 9 SIWZ.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do
występowania w jego imieniu

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:
Oświadczam (-y), że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych

przez

Zamawiającego

w

pkt

9

SIWZ,

polegam

następującego/ych

(-y)

na

zasobach

podmiotu/ów:

……………………………………………………………….………..………………………………..(
należy

wskazać

nazwę

i

adres

podmiotu/podmiotów),

w następującym

zakresie:

…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…… (należy określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego
podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do
występowania w jego imieniu
*należy wypełnić jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy nie dotyczy – należy cały zapis o
podmiotach przekreślić)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam (-y), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach – część I
są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu ww. informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do
występowania w jego imieniu

Załącznik nr 3 do SIWZ
Część I – wypełnia:
- wykonawca,

......................................................
(pieczęć wykonawcy)
Oświadczenie wykonawcy
na podstawie art. 25a ust. 1 PZP

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. „Zakup używanego, średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla
OSP w Sierockiem” prowadzonego przez Gminę Biały Dunajec, oświadczam (-y), co
następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam (-y), że nie podlegam (-my) wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP.
2. Oświadczam (-y), że nie podlegam (-my) wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do
występowania w jego imieniu

3. Oświadczam (-y), że zachodzą w stosunku do mnie (-nas) podstawy wykluczenia z
postępowania na podstawie art. …………. PZP (podać mającą zastosowanie
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 PZP).
Jednocześnie oświadczam (-y), że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.
24 ust. 8 PZP podjąłem (-liśmy) następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..………………
…...........…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………… (należy wymienić wszystkie podjęte środki naprawcze w tym
zakresie)
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do
występowania w jego imieniu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA*:
Oświadczam (-y), że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w
niniejszym postępowaniu, tj.:……………………………………………… (należy podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.
1PZP.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do
występowania w jego imieniu
*należy wypełnić jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy nie dotyczy – należy cały zapis o
podmiotach przekreślić)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam (-y), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach – część II
są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu ww. informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do
występowania w jego imieniu

Załącznik nr 4 do SIWZ
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności*
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
„Zakup używanego, średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP w
Sierockiem” prowadzonego przez Gminę Biały Dunajec
Ja/My niżej podpisany/i
1. ……………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………...
działając w imieniu i na rzecz
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
/nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ /w przypadku składania oferty przez podmioty
występujące wspólnie podać nazwy (firm ) i dokładne adresy Wszystkich podmiotów
składających ofertę wspólną/
1. Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w zakresie Pakietu nr ………, informuję, że nie należę/my do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) wraz z innymi Wykonawcami,
którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*,
lub
2. Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w zakresie Pakietu nr ………, informuję, że należę/my do grupy kapitałowej wraz z
Wykonawcą/Wykonawcami: ………………………. (nazwa Wykonawcy) którzy złożyli
oferty w przedmiotowym postępowaniu*.
W tym przypadku załączam/my dowody, że powiązania ww. Wykonawcą/Wykonawcami
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia*.
Data: ........................
………...............................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr postępowania: ZP.271.7.2017
Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA - WZÓR
W dniu ………………… w Białym Dunajcu pomiędzy Gminą Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312,
34-425 Biały Dunajec, NIP 736-17-17-680 zwaną w dalszej części umowy KUPUJĄCYM w imieniu
której działa:
1. Andrzej Jacek Nowak,- Wójt Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy P. Anny Wędziarz
a
firmą …………………………………………………………………………. reprezentowaną przez
…………………….., zwaną w dalszej części umowy SPRZEDAWCĄ, zawarta została umowa
następującej treści:
§1
1. Kupujący zleca, a Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest
„Zakup używanego, średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP w Sierockiem”
2. Sprzedawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny z ofertą złożoną dnia ……………………
i spełnia polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po
drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
3. Sprzedawca oświadcza ponadto, że opisany w ust 1 samochód jest wolny od jakichkolwiek wad
prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek obciążeń i zabezpieczeń.
§2
1. Kupujący odbierze przedmiot umowy z siedziby Sprzedawcy w terminie do 20 dni od dnia
podpisania umowy.
2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Kupującego przedmiotu zamówienia będzie
protokół zdawczo – odbiorczy opatrzony klauzulą kompletności podpisany przez obie strony.
§3
1. Na podstawie oferty Sprzedawcy, za wykonanie przedmiotu zamówienia Strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………….. (słownie: ……………………. zł).
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z rachunku bankowego Kupującego na rachunek bankowy
Sprzedawcy podany na fakturze VAT w terminie do ……. dni od dnia doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
3. Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie posiadane przez
niego rzeczy oraz dokumenty służące do korzystania z samochodu.
4. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy jest niezgodny z wymogami
określonymi w zapytaniu ofertowym, jest niekompletny lub uszkodzony, Kupujący odmówi odbioru
przedmiotu umowy sporządzając odpowiedni protokół oraz wyznaczy nowy termin dostawy
przedmiotu umowy wolnego od wad.
5. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres …… miesięcy.
6. W okresie gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w
terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Kupującego. W
przypadku, jeżeli usunięcie wad i usterek wymaga dłuższego czasu, co jest uzasadnione technicznie,
Kupujący wyznacza dłuższy termin usuwania wad i usterek.
7. Kupujący ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
8. Sprzedawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji,
jeżeli Kupujący zawiadomi Sprzedawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

§4
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z
zastrzeżeniem ust. 3.
2. Kary te naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
b) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
2) Kupujący zapłaci Sprzedawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych leżących po stronie
Kupującego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Sprzedawca upoważnia Kupującego do potrącenia z należnego wynagrodzenia wymagalnych kar
umownych.
§5
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie pisemnej za zgodą stron pod
rygorem nieważności.
2. Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do
umowy, niekorzystnych dla Kupującego.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Sprzedawca rażąco
narusza postanowienia umowy.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
§7
Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Kupującego.
§8
1. Kupujący jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada następujący numer
identyfikacyjny: NIP: 736-17-17-680
2. Sprzedawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada następujący numer
identyfikacyjny: NIP: ……………….
§9
Sprzedawca wystawi fakturę wg następującej zasady:
Nabywca:
Gmina Biały Dunajec, ul. Jana Pawłą II 312 , 34-425 Biały Dunajec, NIP 736-17-17-680
Odbiorca:
Gmina Biały Dunajec, ul. Jana Pawłą II 312, 34-425 Biały Dunajec, NIP 736-17-17-680
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Sprzedawcy i dwa dla
Kupującego
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