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ZAMAWIAJĄCY: 

 

Ochotnicza Straż Pożarna 

 Wiercica 76 

 42-250 Przyrów 

REGON: 152120278 

NIP: 9491850361 

KRS: 0000154199 

 

 

 

 

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 

w trybie podstawowym bez negocjacji na: 

 nr sprawy: OSP.1.2021 

 

 

ZATWIERDZAM 

 

 

 

 

 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej 

„Ustawą”. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na 

podstawie art. 3 Ustawy. 

 

 

 

 

 

 

Wiercica dnia 18.06.2021 r. 
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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej „SWZ”, 

zawiera: 

 

 

Rozdział I Informacje o Zamawiającym 

Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia 

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia 

Rozdział IV Termin wykonania zamówienia 

Rozdział V Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje                   

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania                  

i odbierania korespondencji elektronicznej 

Rozdział VI Informacje o warunkach udziału w postępowaniu 

Rozdział VII Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

Rozdział VIII Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

Rozdział IX Termin związania ofertą 

Rozdział X Opis sposobu przygotowania oferty 

Rozdział XI Wymagania dotyczące wadium 

Rozdział XII Sposób oraz termin składania ofert 

Rozdział XIII Termin otwarcia ofert 

Rozdział XIV Sposób obliczenia ceny 

Rozdział XV Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 

Rozdział XVI Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Rozdział XVII Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Rozdział XVIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

Rozdział XIX Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 
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I. Informacje o Zamawiającym 

1. Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna 

2. Adres Zamawiającego: Wiercica 76, 42-250 Przyrów 

3. Dane kontaktowe: 

1) nr telefonu: 601545890; 

2) adres poczty elektronicznej: zkpiast@interia.pl - w przypadku awarii 

Platformy zakupowej 

4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

www.bip.przyrow.akcessnet.net 

5. Adres skrzynki e-PUAP: /9w99dche0v/skrytka (Urząd Gminy Przyrów) 

6. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia 

treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia:  www.bip.przyrow.akcessnet.net 

7. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, o których mowa w Rozdziale V. 

8. W przypadku problemów dotyczących obsługi Platformy prosimy o kontakt z 

Centrum wsparcia klienta Platforma zakupowa – tel. 32/7788999 

9. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są: 

Zbigniew Kołodziej, Joanna Nowakowska. 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym 

bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji 

3. Zamawiający nie przewiduje  składania ofert częściowych, ponieważ zgodnie z 

art.25 ust.2 Pzp, przedmiotowe zamówienie ze względów technicznych, 

organizacyjnych i ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów 

elektronicznych. 

6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 

pkt 8 Ustawy. 

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie    przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

10. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 

11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 

13. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem 

osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy. 

 

mailto:zkpiast@interia.pl
http://www.bip.przyrow.akcessnet.net/
https://platformazakupowa.pl/pn/
http://www.bip.przyrow.akcessnet.net/
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III. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest   

Niespełnienie w/w wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem 

oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podst. Art. 226 ust.1 pkt. 

5. 

Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia 

wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca 

załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem i 

normami. 

2.  Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

– 34144210-3 – wozy strażackie 

– 34113000-2 – pojazdy z napędem na 4 koła 

3. Zamawiający wymaga, aby oferowany samochód były fabrycznie nowy. Musi 

spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem 

wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.  

4. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia 

Podwykonawcy. 

5. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcy/om, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om oraz podał (o ile są mu 

wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tego/tych podwykonawcy/ów. 

6. Realizacja zamówienia nastąpi na zasadach określonych w projekcie umowy, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SWZ. 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

 Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od dnia zawarcia umowy. 

V. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o 

wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i 

odbierania korespondencji elektronicznej 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini Portalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu  https://epuap.gov.pl/wps/portal  

2. Wykonawca w celu złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.    

3. Złożenie oferty, pod rygorem nieważności następuje w formie elektronicznej 

wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego formularza pn. „Formularz do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUA 

(https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz udostępnionego przez miniPortal 

(https://miniportal.uzp.gov.pl/).    

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz 

informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji 

użytkowania sytemu mini Portal oraz Regulaminie e PUAP.    

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 

komunikacji wynosi 150 MB.   

6.  Identyfikator postępowania i link z dostępem do postępowania na mini Portalu 

niezbędne do zaszyfrowania i złożenia oferty dostępne są na stronie 

internetowej Zamawiającego.       

7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

27 czerwca 2017 roku w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i 

przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U z 2020r. poz. 1261) oraz 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 

roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 

lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 

2020r. poz. 2415 ).  

8. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z 

Wykonawcami są: Pan Zbigniew Kołodziej, – w zakresie opisu przedmiotu 

zamówienia, Pani Joanna Nowakowska w zakresie warunków udziału w 

postępowaniu oraz w zakresie procedury przetargowej w godzinach pracy 

Urzędu.        

9. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

10. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

11. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu 

postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod 

następującym adresem: www.bip.przyrow.akcessnet.net. 

12. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SWZ ze strony internetowej 

Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, 

z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż 

zamieszczane tam są wyjaśnienia treści SWZ. Dokonane w ten sposób 

uzupełnienie stanie się częścią SWZ i będzie dla Wykonawców wiążące.  

13. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, 

http://www.bip.przyrow.akcessnet.net/
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wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem  dedykowanego formularza: 

„Formularz do komunikacji” dostępnego na e PUAP oraz udostępnionego 

przez mini Portal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia (BZP, lub ID postępowania).  

14. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą 

poczty elektronicznej, email : zkpiast@interia.pl.  

15.  Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również 

możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty 

elektronicznej, na wskazany w pkt 14 adres email.  

16. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w po-stępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 

poz. 2415)  

VI. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ. 

2. Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków w trybie 125 

ust. 1 ustawy – załącznik nr 4 do SWZ 

3. Na podstawie art. 95ust. 1.  zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy, osób wykonujących wszelkie czynności w zakresie 

realizacji zamówienia. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 

czynności bezpośrednio związane w wykonaniem usługi, czyli tzw. 

pracowników fizycznych. 

Przed podpisaniem umowy, wykonawca dostarczy przedstawicielowi 

zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji usługi będzie zatrudniał 

osoby, na podstawie umowy o pracę (dotyczy również podwykonawców i 

dalszych podwykonawców) Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które 
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muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy 

z winy wykonawcy.  

Po zrealizowaniu usługi, wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie, 

że podczas realizacji zadania zatrudniał osoby, na podstawie umowy o pracę. 

Jeżeli przy realizacji zadania ,będzie przebywać osoba niezatrudniona na 

umowę o pracę, co  zostanie ustalone przez zamawiającego oraz przez inne 

osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. 

Inspekcja Pracy), wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby . 

Wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000 PLN za 

każdy taki przypadek. Fakt  przebywania takiej osoby musi zostać 

potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez 

wykonawcę lub jego przedstawicieli. 

VII. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy. 

2. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

Wykonawcy. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie 

zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia 

wobec każdego z tych Wykonawców.  

VIII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

 Zamawiający nie wymaga od Wykonawców złożenia podmiotowych środków 

dowodowych. 

IX. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. 

do dnia 27.07.2021r., przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, 

w którym upływa termin składania ofert.               

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, 

zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie 

do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga 

złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu 

związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego 
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wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 

wyrażenia  w wyznaczonym przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na 

wybór jego oferty. W przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o 

wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 

postępowania. 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w 

ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, 

.pdf, .doc, .docx, .odt. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z 

Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ oraz załącznika 

nr 1 do SWZ – Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ). W przypadku gdy 

Wykonawca nie korzysta z przygotowanych przez Zamawiającego wzorów 

Formularza oferty oraz OPZ, oferta powinna zawierać wszystkie informacje 

wymagane w wyżej wymienionych wzorach. 

Uwaga: 

Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania 

wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do 

transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - 

od 1 lipca 2016 roku”. 

W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający 

wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z 

danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES. 

2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 

1 Ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie stanowi 

dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu na dzień składania ofert. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie,   o którym mowa w ust. 2 – załącznik nr 4 do SWZ, składa każdy 

z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału    w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
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4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2-3, składa się wraz z ofertą, pod 

rygorem nieważności, formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Na ofertę składają się wypełnione i podpisane odpowiednio: 

1) Formularz Ofertowy (Załącznik nr 3 do SWZ) oraz 

2) Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ/umowy). 

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1) Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy o niepodleganiu 

wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 

nr 4 do SWZ; 

2) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. XII 

pkt 5 SWZ jeżeli ustanowiono pełnomocnika oraz wypis z KRS w celu 

weryfikacji prawidłowości ustanowienia pełnomocnika; 

3) oświadczenie dotyczące utajnienia informacji – załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli 

dotyczy). 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia za 

pośrednictwem Platformy wraz z wypełnionym Formularzem Ofertowym 

(Załącznik nr 3 do SWZ) i Załącznikiem nr 1 – Opisem przedmiotu 

zamówienia składają wypełnione i podpisane odpowiednio: 

1) Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy o niepodleganiu  

wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 

nr 4 do SWZ, 

2) wspólnie: 

a) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. 

XII pkt 5 SWZ; 

b) oświadczenie dotyczące utajnienia informacji – załącznik nr 5 do SWZ 

(jeżeli dotyczy). 

XI. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XII. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 

(tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione 

do reprezentowania Wykonawcy. 

4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 



Nr sprawy: OSP.1.2021 
 

10 
 

reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub 

innego właściwego rejestru), Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo. 

5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 Ustawy przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

6. W przypadku gdy pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, zostało sporządzone jako dokument w 

postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się 

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - w zależności 

od tego jakim podpisem opatrzono ofertę, potwierdzającym zgodność 

odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowanie 

cyfrowe pełnomocnictwa powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na 

dzień złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy. 

7. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem  dedykowanego formularza pn. 

„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na 

e PUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz udostępnionego przez mini 

Portal (https://miniportal.uzp.gov.pl/). Adres skrzynki e-PUAP: 

/9w99dche0v/skrytka (Urząd Gminy Przyrów)  

9. Sposób złożenia oferty został opisany w Regulaminie. 

10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy  z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 

2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane     w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz                 z przekazaniem 

informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie 

przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego 

jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia, 

przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności 

objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy. 

Zamawiający zapewni ochronę prawną informacji po złożeniu przez 

Wykonawcę stosownego oświadczenia w tym zakresie (załącznik nr 5 do SWZ). 

Załącznik nr 5 do SWZ do oferty dołączają tylko Wykonawcy, którzy chcą 

skorzystać     z prawa do utajnienia informacji.   

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. 

11. Termin składania ofert upływa w dniu  28.06. 2021, o godz.10.00 Decyduje 
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data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar. 

12. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 

1 Ustawy. 

13. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub 

wycofać ofertę. Zasady wycofania lub zmiany oferty określa Regulamin. 

14. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści 

oferty po upływie terminu składania ofert. 

XIII. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 

w dniu 28.06. 2021 godz. 11.00 Otwarcie ofert dokonywane jest przez 

odszyfrowanie i otwarcie ofert. 

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w 

przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert 

w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 

niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu 

otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XIV. Sposób obliczenia ceny 

1. Cena oferty stanowi wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia w 

całym zakresie. 

2. Cena winna być obliczona zgodnie z algorytmem cena brutto = cena netto + 

VAT i wpisana do druku „Formularz oferty” – załącznik nr 3 do SWZ. 

3. Cena  wskazana  przez  Wykonawcę  musi  być podana w PLN cyfrowo w 

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (groszy). Zasada zaokrąglenia - 

poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w 

górę. 

4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w 

złotych  polskich (PLN). 

5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów      i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), 

dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do 
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przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą 

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z art. 225 Ustawy. W ofercie wykonawca 

ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania  u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania    wartości   towaru   lub  usługi   objętego   obowiązkiem 

podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 

wykonawcy, będzie miała zastosowanie.                                                                                   

XV. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie stosował następujące kryteria : 

Kryterium Waga % 

Cena brutto 60 

Okres gwarancji na samochód i zabudowę  20 

Skrócenie terminu dostawy 20 

a) Ocena ofert w kryterium „Cena brutto” zostanie dokonana według wzoru: 

Cena = 

Najniższa cena  

oferty spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu x 60 pkt 

Cena oferty ocenianej 

b) Ocena ofert w kryterium “ okres  gwarancji na samochód i zabudowę” 

zostanie   przeprowadzona w następujący sposób:  

 0 pkt- gwarancja – 24 miesiące 
20 pkt-gwarancja  – 36 miesięcy i więcej   

c) Ocena ofert w kryterium „Skrócenie terminu dostawy, zostanie 

przeprowadzona w następujący sposób: 

0 pkt - Termin dostawy do 60dni 
10 pkt - termin dostawy do 45 dni 
20 pkt - termin dostawy do 30dni 

 

1. Zamawiający będzie zaokrąglał punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym 

wskaźniku. Zasada zaokrąglenia dotyczy trzeciego miejsca po przecinku – 

poniżej 5 końcówkę pominie, powyżej i równe 5 zaokrągli w górę. 
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2. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów 

oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała 

najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymają taką 

samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z 

najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru 

oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

3. Oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert i wg metodyki oceny ofert dokona 

komisja powołana przed terminem składania ofert, zgodnie z wnioskiem 

zatwierdzonym przez Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie uzyska największą 

liczbę punktów. 

XVI. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

XVII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do 

zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie uzupełnionym o zapisy  

wynikające ze złożonej oferty.  

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert 

spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

4. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

informacje niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska 

upoważnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu 

umowy). 

 



Nr sprawy: OSP.1.2021 
 

14 
 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone 

w dziale IX Ustawy. 

XIX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

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 2016 r., s. 1 oraz L 127 z 2018 r., s. 2), dalej „RODO", 

Zamawiający informuje, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Wiercicy, e-mail: zkpiast@interia.pl; 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wiercicy; 

c) odbiorcami danych są: organy administracji rządowej, podmioty biorące udział w 

postępowaniu; 

d) Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

e) dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich 

uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do 

realizacji zadań wynikających z ustaw lub wskazany w jednolitym rzeczowym 

wykazie akt dla jednostek OSP dla poszczególnych kategorii spraw, w tym dla 

zawartej umowy 20 lat; 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; 

g) przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie 

podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o 

którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

h) 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, 

mailto:zkpiast@interia.pl
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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. 

i) nie przysługuje Zamawiającemu: 

▪ możliwości żądania od wykonawcy, który skorzystał z prawa do uzyskania 

potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, 

dodatkowych informacji precyzujących żądanie  (np. nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia); 

▪ zawężenie prawa wykonawcy do żądania od zamawiającego, by ten 

ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

j) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 

informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 

dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym 

postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy 

biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno 

z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

Załączniki do SWZ: 

1) Załącznik nr 1 –  Opis przedmiotu zamówienia, 

2) Załącznik nr 2 –  Projekt umowy, 

3) Załącznik nr 3 –  Formularz oferty, 

4) Załącznik nr 4 –  Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy                       

niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, 

5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące utajnienia informacji, które stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy). 

 


