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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Zamawiający 

Zamawiający – Ochotnicza Straż Pożarna w Grębocicach 

Adres: ul: Legnicka 6, 59-150 Grębocice, pow. Polkowice, woj. dolnośląskie. 

Telefon: (76) 83 25 307, faks: (76) 83 15 077 

Adres e-mail: gcrk@grebocice.com.pl 

Witryna: www.bip.grebocice.com.pl, 

Godziny urzędowania:  

pn, śr, czw. - od 07:30 do 15:30, wt. od 07:30 do 17:00, pt. – od 07:30 do 14:00 

 

1.2. Numer postępowania 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 1.2020. 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz akty 

wykonawcze do niej a w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 

ust. 1 ustawy.  

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, 

oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Grębocice i na tablicy ogłoszeń znajdującej się w 

siedzibie Urzędu Gminy Grębocice, w dniu 21.07.2020 r. 

 

Zamawiający informuje, że przewiduje zastosowanie art. 24aa tj. Zamawiający może najpierw dokonać 

oceny ofert a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-

gaśniczego o napędzie 4x4. Zakres dostawy obejmuje również przeszkolenie przedstawicieli użytkownika z 

obsługi technicznej pojazdu. Odbiór samochodu nastąpi u dostawcy. 
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UWAGA!!! 

Koncepcja techniczno - technologiczna pojazdu określona została w Załączniku nr 1 A do SIWZ. 

 

2. Przedmiot zamówienia musi spełniać: 

 wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm, i przepisów ochrony 

środowiska, w tym przede wszystkim: 

a) Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284,568, 695, 1087) 

b) „Wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w 

jednostkach ochrony przeciwpożarowej” – wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących 

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 

wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z późn. 

zm.); 

 posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu 

wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 

mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 

143, poz. 1002 z późn. zm.). 

Tam gdzie Zamawiający wskazał nazwy własne dopuszcza się składanie ofert równoważnych jednakże 

zachowane muszą być normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez 

Zamawiającego urządzenia. Przedstawione parametry pojazdu stanowią minimum techniczne i 

jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert 

równoważnych. Oferowane przez Wykonawców składających oferty równoważne urządzenia muszą 

mieć parametry nie gorsze niż wskazane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

3.2. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia  

1. Zamawiający wymaga, by gwarancja na wykonane dostawy wynosiła minimum 24 miesiące  

licząc od dnia protokolarnego końcowego odbioru dostawy. Jeżeli na poszczególne materiały lub 

urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż 24 miesiące, okres 

gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez 

producenta. 
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3.3. Kod CPV 

Wspólny słownik zamówień CPV: 

nr 34144210-3 opis Wozy strażackie 

 

3.4. Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

3.5. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: do 16 listopada 2020 r. 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

6.1. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu,  
 

6.2.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków 

 
1. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach i oświadczeniach 

wyszczególnionych w pkt. 7.1 niniejszej specyfikacji.  

2. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania zdolności 

technicznej i zawodowej niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia wówczas, 

gdy wykażą się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat a 

jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie dostaw odpowiadających przedmiotowi 

zamówienia tj. należytą realizację co najmniej 2 zamówień polegających na dostarczeniu 

samochodu strażackiego o wartości brutto min. 500 000,00 zł każde. Informacja powyższa 

powinna wynikać z żądanych przez zamawiającego dokumentów (rozdział 7 specyfikacji) 

potwierdzających, że dostawy te zostały prawidłowo wykonane. 
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6.3. Poleganie na zasobach innych podmiotów  

1. Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy, wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów w 

takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami przez cały okres realizacji zamówienia. 

Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył do oferty aktualne oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, 

że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniu – zał. nr 6 do SIWZ. 

 

6.4. Podwykonawcy 

 
Nie przewiduje się udziału podwykonawców. 

 

6.5. Oferty wspólne 

 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 

  

6.6. Koszty przygotowania ofert. 

 
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem 

art. 93 ust. 4 ustawy. 

7. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ 
WRAZ Z OFERTĄ. 

7.1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w tym celu należy wypełnić, 

podpisać i opieczętować oświadczenie w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ), 

b) wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku w zakresie zdolności 

technicznej i zawodowej (opisano w pkt.6.2 ppkt. 2), wykonanych w okresie ostatnich trzech lat 
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przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania. Do wykazu należy załączyć 

dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały prawidłowo wykonane; (wzór nr 5 do SIWZ). 

 

7.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 
a) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (w tym celu należy 

wypełnić, podpisać i opieczętować oświadczenie w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ) 

b) oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 4a do SIWZ) lub o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4b do SIWZ) - ) – wykonawca, który 

nie złożył oświadczenia wraz z ofertą, składa zgodnie z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od dnia 

przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5;  

c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w przypadku osób 

fizycznych oświadczenia (w tym celu należy wypełnić, podpisać i opieczętować oświadczenie w 

załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ) 

 

 

7.3. Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 

a) wypełniony dokument zamówienia (wg załączonego wzoru nr 1 ), 

b) wypełniony dokument – załącznik nr 1 A do SIWZ, 

c) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), 

d) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych osób 

nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty). 

 

7.4. Podmioty zagraniczne. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.7.2 lit. c składa dokument wystawiony w kraju,  

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert). 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
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7.5. Forma dokumentów. 

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę.  

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

7.6. Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy. 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.  

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649) rozumie się nieujawnione do 

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w 

celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym 

uczestnikom postępowania - zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica 

przedsiębiorstwa były złożone przez wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty. 

W przeciwnym razie cała oferta zostanie uznana za jawną. 

8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI. 

8.1. Sposób porozumiewania się z wykonawcami. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują 

pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o 

wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i 

złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Gmina Grębocice,     ul. Głogowska 3, 

59-150 Grębocice lub na adres e – mail: gcrk@grebocice.com.pl.  

W przypadku przesyłania wniosków i informacji drogą elektroniczną należy w temacie e-maila wpisać: 

„Przetarg OSP – 1.2020” co ułatwi stronom identyfikację wiadomości. 

 

8.2. Pytania i odpowiedzi do SIWZ. 

1. Zamawiający niezwłocznie (nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert) 

udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
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w którym upływa połowa terminu składania ofert, z tym że ewentualna zmiana terminu 

składania ofert nie wpłynie na bieg tego terminu.  

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 

lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, zamawiającemu przysługuje prawo do 

pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

3. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym 

doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania.  

 

8.3. Zmiany do SIWZ. 

1. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może 

zmodyfikować treść SIWZ.  

2. Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

doręczono SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 

3. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmiany treści ogłoszenia, 

zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 

wprowadzenia tych zmian w ofertach. W takim przypadku zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy 

termin składania wniosku o wyjaśnienie specyfikacji określony w pkt. 8.1. nie ulega 

przedłużeniu. 

4. W przypadku wprowadzeniu zmian do treści SIWZ, które będą miały wpływ na zmianę treści 

ogłoszenia o zamówieniu w tym także zmiany dotyczące zmiany terminu składania ofert, 

zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

8.4. Wyjaśnienia do ofert. 

1. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w zakresie o jakim mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. 

2. Zamawiający  z mocy art.87 ust.2 ustawy zobowiązany jest do poprawienia w treści oferty: 

a) oczywistych omyłek pisarskich 

b) oczywistych omyłek rachunkowych 

c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją, które nie powodują 

istotnych zmian w treści oferty. 

3. O trybie i sposobie poprawienia powyższych omyłek zamawiający powiadomi wykonawcę, w 

którego ofercie je poprawił. 

4. W zakresie omyłki innej (ww. pkt. 2 lit. c) – wykonawca zostanie wezwany do złożenia w 

terminie 3 dni od wezwania oświadczenia w sprawie wyrażenie sprzeciwu wobec danego 

sposobu poprawienia omyłki. Wyrażenie sprzeciwu złożonego w terminie, skutkuje 

odrzuceniem oferty z mocy art. 89 ust. 1. pkt. 7. 

8.5. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami 

 Daniel Czajkowski – prezes OSP Grębocice 
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 Izabela Wójcik – Inspektor ds. Zamówień Publicznych 

     w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu podanych w pkt. 1. 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Nie wymagane. 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi :  30 dni  

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Na podstawie art. 85 ust.2. ustawy wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą 

jednakże wówczas zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy winien również na ten okres przedłużyć ważność 

wniesionego wadium. 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

11.1. Forma i sposób przygotowania oferty 

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

2. Podpis osoby/osób upoważnionych winien być złożony wraz z pieczątką imienną lub w sposób 

czytelny pozwalający na identyfikację osoby podpisującej. 

3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę. 

4. W interesie wykonawcy zaleca się, aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym: 

 
________________________________________________________ 

Gmina Grębocice 
59-150 Grębocice, ul. Głogowska 3 
OFERTA W PRZETARGU NA: 

„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego .” 

Nr sprawy: ……………………………………… 
nie otwierać przed dniem: ……………………., do godz. ……………………………….. 

_______________________________________________________ 

5. Wskazane jest, aby na opakowaniu oferty znajdowały się także dane adresowe wykonawcy, 

gdyż zgodnie z art. 84 ust. 2. ustawy zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić ofertę 

wykonawcy, jeśli zostanie złożona po upływie terminu składania ofert. 

6. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być złożone wraz z ofertą i umieszczone wewnątrz 

opakowania, 

7. W interesie wykonawcy leży, aby opakowanie oferty było zamknięte i zabezpieczone przed 

otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia, 

8. Dokumenty sporządzone przez wykonawcę muszą być podpisane przez osobę uprawnioną 

zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 2. 
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9. W interesie wykonawcy leży zabezpieczenie oferty przed dekompletacją, więc należy zadbać, 

aby wszystkie strony oferty były ponumerowane a oferta była spięta lub zszyta. Zamawiający 

nie bierze odpowiedzialności za kompletność ofert składających się z luźnych, nieoznaczonych 

kartek. 

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych 

ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, 

poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

11. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana 

oferta tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. 

12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i 

poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.  

13. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu 

poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty ofert 

wycofywanych nie będą otwierane.  

14. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 

zmian, zostaną dołączone do oferty.  

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

12.1. Składanie ofert. 

Oferty należy składać do dnia 29.07.2020 r. do godz. 10.00 w miejscu wyznaczonym przez 

zamawiającego tj. Urząd Gminy  Grębocice, 59-150 Grębocice, ul. Głogowska 3 w Centrum 

Obsługi Mieszkańca pok. Nr 1   

Złożona oferta, zostanie wpisana do rejestru i oznaczona numerem, pod jakim została zarejestrowana. 

Rejestr zostanie zamknięty wraz z upływem terminu składania ofert.  

Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy w trybie art. 84 ust. 2. 

ustawy. 

 

12.2. Otwarcie ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.07.2020 r. o godz. 10.15 w miejscu wyznaczonym przez  

zamawiającego: Urząd Gminy Grębocice, 59-150 Grębocice, ul. Głogowska 3 w Sali 

konferencyjnej na piętrze. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

Po otwarciu ofert podane będą: nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest 

otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
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warunków płatności zawarte w ofertach.  

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o dołączone do SIWZ zestawienie parametrów technicznych 

Samochodu (załącznik 1A do SIWZ) z uwzględnieniem kosztów związanych z realizacją 

zamówienia oraz przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego.    

2. Cena oferty winna być sporządzona na podstawie kalkulacji własnych oferenta. 

3. Podana w formularzu ofertowym cena nie ulegnie podwyższeniu w czasie realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

4. Cenę należy podać w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) w złotych polskich – brutto z 

wyodrębnieniem wartości podatku VAT. 

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. 

Cenę oferty należy podać w złotych polskich. Wszelkie rozliczenia miedzy zamawiającym i wykonawcą 

będą prowadzone w złotych polskich. 

15. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT. 

15.1. Kryteria. 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

cena ofertowa 60% 

dodatkowa gwarancja 30% 

termin realizacji 10% 

15.2. Sposób oceny. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą ilość 

punktów w przedstawionych poniżej kryteriach:  

Cena ofertowa  

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie (wg wzoru 1) 

przez podzielenie najniższej oferowanej ceny przez cenę oferty badanej i pomnożenie tak otrzymanej 

liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 60%.  
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wzór 1 - Pc = (Cn : Cb) x 100 x 60%  

gdzie: 

Cn – najniższa oferowana cena;  

Cb – cena oferty badanej;. 

  

Dodatkowo punktowane wydłużenie gwarancji 

Dodatkowa gwarancja dotyczy podwozia samochodu i nadwozia pożarniczego. 

 

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium to 30 pkt. (30%) 

Wykonawca otrzyma dodatkowe 15 pkt. za każde 6 miesięcy wydłużenia gwarancji (nie więcej niż 12 

dodatkowych miesięcy). 

Przykład: 

Wykonawca zaoferuje gwarancje: 

24 miesiące – otrzyma 0 dodatkowych punktów (nie wydłużono terminu gwarancji) 

30 miesięcy - otrzyma 15 dodatkowy punktów (wydłużono termin o 6 miesięcy)  

36 miesięcy – otrzyma 30 dodatkowych punktów (wydłużono termin o 12 miesięcy) 

 (30 pkt. to maksimum jakie można osiągnąć w tym kryterium)  

 

W przypadku braku podania okresu gwarancji Zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował 

minimalny wymagany okres gwarancji tj. 24 miesiące. 

 

Dodatkowo punktowane skracanie terminu wykonania zamówienia 

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium to 10 pkt. (10%). 

Wykonawca otrzyma dodatkowe 5 pkt. za każde 7 dni skrócenia terminu wykonania zamówienia 

(ponad obowiązkowe) wymaganego w pkt. 5 SIWZ. 

Przykład: 

Wykonawca zaoferuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie do: 

16.11.2020 r.(maksymalny dopuszczalny termin) – otrzyma 0 dodatkowych punktów (nie skrócono 

terminu wykonania zamówienia) 

09.11.2020 r. (wykonawca skrócił termin o 7 dni) – otrzyma 5 dodatkowych punktów 

02.11.2020 r. (wykonawca skrócił termin o 14 dni) – otrzyma 10 dodatkowych punktów 

(10 pkt. to maksimum jakie można osiągnąć w tym kryterium). 

 

W przypadku braku podania terminu wykonania zamówienia zamawiający uzna, ze wykonawca 

zaoferował maksymalny termin wykonania zamówienia, tj. 16.11.2020 r. 
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15.3. Udzielenie zamówienia. 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryteria wyboru. 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Nie wymagane. 

17. WARUNKI UMOWY 

1. Wszelkie postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 

2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie oraz określa jej warunki 

w § 7 wzoru umowy (integralna część specyfikacji). 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 

może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują 

środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy, czynności 

zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu, dotyczącej:  

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,  

- odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie. Jeżeli zamawiający uzna zasadność przekazanej informacji, powtórzy 

czynność lub dokona czynności zaniechanej oraz poinformuje o tym fakcie wykonawców w 

sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

4. Odwołanie wnosi się w terminie:  

- 5 dni od dnia, przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej lub  

- 10 dni od dnia, przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 

którym wykonawca powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
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7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za 

pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

9. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

19. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

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:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręboci-

cach, ul. Legnicka 6 , 59 – 150 Grębocice, tel. +48 76 8325 307; e-mail: gcrk@grebocice.com.pl. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych (IOD): e-mail:gcrk@grebocice.com.pl; tel.: 76 8325 307 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu 

zamówienia, prowadzeniu dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia 

roszczeń lub obroną przed roszczeniami. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

b) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

c) Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

d) art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego   

ciążącego na administratorze. 

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów 

powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. W szczególności osoby 

lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 

96 ust. 3 ustawy pzp; Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z 

wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych),  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. 

W szczególności zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy pzp przez okres 4 lat od zakończenia roku 

mailto:sekretariat@grebocice.com.pl
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kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana lub postępowanie o udzielenie Zamówienia 

zostało zakończone bez zawarcia umowy,   

7. Posiada Pani/Pan prawo: 

a) Prawo żądania dostępu do danych (w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

zgodnie z art. 8a ustawy pzp). 

b) Prawo żądania sprostowania danych (zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy PZP wykonanie tego 

obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników zgodnie z art. 97 ust. 1b ustawy pzp). 

c) Prawo usunięcia danych w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w 

których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. 

d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy pzp wykonanie tego 

obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego). 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, 

związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

12. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

 

20. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 

Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia: 

1) Wzór dokument zamówienia – zał. nr 1 
2) Wzór  oświadczenia – zał. nr 2 
3) Wzór oświadczenia – zał. nr 3 
4) Wzór oświadczenia – zał. nr 4a i 4b 
5) Wzór wykazu – zał. nr 5 
6) Wzór zobowiązania – zał. nr 6 
7) Projekt umowy 

 


