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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
	

w	 postępowaniu	 o	 udzielenie	 zamówienia	 publicznego	 prowadzonym	 w	 trybie	 przetargu	

nieograniczonego		

nazwa	zamówienia:	

Dostawa	fabrycznie	nowego	średniego	samochodu	ratowniczo‐gaśniczego	z	napędem	4x4		

	

o	szacunkowej	wartości	zamówienia	powyżej	równowartość	kwoty	30.000	EURO	oraz	

poniżej	równowartości	kwoty	określonej	w	przepisach	wydanych	na	podstawie	art.	11	ust	

8	ustawy	pzp	o	wartości	209.000	EURO	

I.	Zamawiający		

Gmina	Lipnica	Wielka	

NIP:	7352841452	

Miejscowość:	Lipnica	Wielka		

Adres:	34‐483	Lipnica	Wielka	518	

Strona	internetowa:	www.lipnicawielka.pl	

Godziny	urzędowania	od	7:30	do	15:30	

tel./fax	18	26	345	95/18	26	345	97	

znak	postępowania		271.12.2017	

e‐mail:	przetargi@lipnicawielka.pl	

	
II.	Tryb	udzielenia	zamówienia	

1.	 Zamówienie	 publiczne	 udzielane	 jest	 zgodnie	 z	 ustawą	 z	 dnia	 29	 stycznia	 2004	 r.	 Prawo	
zamówień	publicznych	(t.j.	Dz.	U.	z	2017	r.	poz.	1579	z	późn.	zm.)	zwaną	dalej	ustawą,	w	trybie	
przetargu	nieograniczonego.	
2.	Informacje	dotyczące	miejsca	publikacji	ogłoszenia	

 Tablica	ogłoszeń	w	siedzibie	Zamawiającego	
 Strona	internetowa	Zamawiającego	(www.lipnicawielka.pl)	
 Biuletyn	Zamówień	Publicznych.		
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III.		Opis	przedmiotu	zamówienia	

1. Przedmiotem	 zamówienia	 jest	 dostawa	 średniego	 samochodu	 ratowniczo‐gaśniczego	 z	

napędem	4x4.				

2. Przedmiot	 zamówienia	 musi	 spełniać	 standardy	 techniczne	 określone	 w	 szczegółowym	

opisie	przedmiotu	stanowiącym	zał.		do	SIWZ.	

3. Dostarczany	przedmiot	zamówienia	ma	być	fabrycznie	nowy,	nieużywany,	nieuszkodzony,	

nieobciążony	prawami	osób	trzecich	

4. Oznaczenie	wg	CPV:		34144210‐3	Wozy	strażackie,	

5. Oferowany	 przez	 Wykonawcę	 przedmiot	 zamówienia	 ma	 odpowiadać	 dokumentacji	

przetargowej.	 Wszystkie	 wskazane	 w	 dokumentacji	 SIWZ	 znaki	 towarowe,	 patenty	 lub	

pochodzenie	 należy	 rozumieć,	 jako	 przykładowe	 i	 rozpatrywać	 łącznie	 z	 wyrazem	

/równoważny	 /.	 Wykonawca,	 który	 powołuje	 się	 na	 rozwiązania	 równoważne	 opisanym	

przez	 Zamawiającego,	 jest	 obowiązany	wykazać,	 że	 oferowane	 przez	 niego	 dostawy/usługi	

rozwiązania	równoważne	spełniają	wymagania	określone	przez	Zamawiającego	‐	art.	30	ust.	

5	 ustawy	 /np.	 materiały,	 urządzenia/	 tzn.	 takie,	 których	 parametry	 techniczne	 są	

równoważne	‐	co	najmniej	takie	same	(nie	gorsze)	od	tych	podanych	w	SIWZ.		

6. Jeśli	 w	 opisach	 występują:	 normy,	 europejskie	 oceny	 techniczne,	 aprobaty,	 specyfikacje	

techniczne	lub	systemy	referencji	technicznych,	o	których	mowa	w	art.	30	ust.	1	pkt	2	i	ust.	3	

ustawy	należy	to	traktować	jedynie	jako	pomoc	w	opisie	przedmiotu	zamówienia.	W	każdym	

przypadku	dopuszczalne	są	rozwiązania	równoważne	opisywanym.	

7. Gwarancja	

Zamawiający	żąda	minimum		24	‐	miesięcznego	okresu	gwarancji	 licząc	od	dnia	podpisania	

bez	uwag	protokołu	odbioru	przedmiotu	zamówienia.	

8. Zaleca	 się,	 aby	 Wykonawcy	 dokonali	 oceny	 stanu	 faktycznego,	 dokumentów	 i	 informacji	

dotyczących	niniejszego	postępowania.	Wykonawca	jest	zobowiązany	do	zdobycia	wszelkich	

informacji	 niezbędnych	 do	 prawidłowego	 przygotowania	 oferty	 oraz	 sprawdzenia	 i	

zweryfikowania	 materiałów	 przetargowych	 oraz	 niezwłocznego	 poinformowania	

Zamawiającego	 o	 ewentualnych	 błędach	 lub	 przeoczeniach.	 Zamawiający	 nie	 będzie	

uwzględniał	żadnych	roszczeń	i	uwag	z	tytułu	błędów	lub	nieścisłości	specyfikacji	istotnych	

warunków	 zamówienia	 po	 upływie	 terminu	 na	 wniesienie	 ewentualnych	 uwag	 do	 treści	

SIWZ.	

9. Zamawiający	nie	przewiduje	udzielenia	zaliczek	na	poczet	wykonania	zamówienia.	
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10. Zamawiający	 nie	 stawia	 wymagań	 odnośnie	 obowiązku	 osobistego	 wykonania	 przez	

Wykonawcę	kluczowych	części	zamówienia.	

IV.		Składanie	ofert	częściowych	

Zamawiający	nie	dopuszcza	składanie	ofert	częściowych.		

V.	Termin	wykonania	przedmiotu	zamówienia	

Zamówienie	należy	wykonać	w	terminie		do		28	grudnia	2017	r.			

VI.	Warunki	udziału	w	postępowaniu		

1.	O	udzielenie	zamówienia	mogą	ubiegać	się	wykonawcy	którzy,	złożą	ofertę	wraz	z	wszystkimi	

wymaganymi	załącznikami	i	oświadczeniami.		

2.	O	udzielenie	zamówienia	mogą	ubiegać	się	wykonawcy	którzy	 	spełniają	warunki	udziału	w	

postępowaniu	[art.22	ust	1	ustawy	pzp]:	

	 2.1	 	 Warunki	 udziału	 w	 postepowaniu	 dotyczące	 kompetencji	 lub	 uprawnień	 do	

prowadzonej	 działalności	 zawodowej.	 o	 ile	 obowiązek	 ich	 posiadania	 wynika	 z	 odrębnych	

przepisów;	

Określenie	warunków:	Zamawiający	nie	precyzuje	w	tym	zakresie	szczegółowych	wymagań.	

	 2.2	Warunki	udziału	w	postępowaniu	dotyczące	sytuacji	ekonomicznej	lub	finansowej:	

Określenie	warunków:	

Zamawiający	nie	precyzuje	w	tym	zakresie	szczegółowych	wymagań.	

	 2.3	Warunki	udziału	w	postępowaniu	dotyczące	zdolności	technicznej	lub	zawodowej:	

Określenie	warunków:	

Warunek	ten	zostanie	spełniony,	jeżeli	Wykonawca:	

	 2.3.1		wykaże,	że	dysponuje	doświadczeniem	zawodowym	rozumianym	jako	wykonanie	

w	 okresie	 ostatnich	 3	 lat	 przed	 upływem	 terminu	 składania	 ofert	 (jeżeli	 okres	 prowadzenia	

działalności	 jest	 krótszy	 ‐	 to	 w	 tym	 okresie)	 co	 najmniej	 1	 dostawy	 o	 rodzaju,	 zakresie	 oraz	

wartości	 odpowiadającej	 przedmiotowi	 zamówienia	 ‐	 tj.	 1	 dostawy	 nowego	 samochodu	

pożarniczego	 o	 wartości	 nie	 mniejszej	 niż	 600	 000,00	 PLN	 brutto.	 Warunek	 ten	 ma	 być	

spełniony:	

 samodzielnie	przez	Wykonawcę,	lub	

 przez	 minimum	 jeden	 inny	 podmiot	 udostępniający	 Wykonawcy	 swoją	 wiedzę	 i	

doświadczenie	i	który	zrealizuje	te	dostawy	,lub	

 w	 przypadku	 Wykonawców	 wspólnych	 ‐	 samodzielnie	 przez	 minimum	 jednego	 z	

Wykonawców	występujących	wspólnie.	
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VII.	Podstawy	wykluczenia	

1.	Obligatoryjne	przesłanki	do	wykluczenia	wykonawcy	

1.1	Zamawiający	wykluczy	 z	postępowania	Wykonawcę	w	przypadku	 spełnienia	wobec	

niego	przesłanek	określonych	wart.	24	ust.	1	pkt	12	‐	23	ustawy	pzp.	

1.2	Wykonawca,	który	podlega	wykluczeniu	na	podstawie		art.	24	ust.	1	pkt	13	i	14	oraz	16–20	

lub	ust.	5,	może	przedstawić	dowody	na	to,	że	podjęte	przez	niego	środki	są	wystarczające	do	

wykazania	 jego	 rzetelności,	 w	 szczególności	 udowodnić	 naprawienie	 szkody	 wyrządzonej	

przestępstwem	 lub	 przestępstwem	 skarbowym,	 zadośćuczynienie	 pieniężne	 za	 doznaną	

krzywdę	lub	naprawienie	szkody,	wyczerpujące	wyjaśnienie	stanu	faktycznego	oraz	współpracę	

z	 organami	 ścigania	 oraz	 podjęcie	 konkretnych	 środków	 technicznych,	 organizacyjnych	 i	

kadrowych,	które	są	odpowiednie	dla	zapobiegania	dalszym	przestępstwom	lub	przestępstwom	

skarbowym	 lub	nieprawidłowemu	postępowaniu	wykonawcy.	Przepisu	 zdania	pierwszego	nie	

stosuje	 się,	 jeżeli	 wobec	 wykonawcy,	 będącego	 podmiotem	 zbiorowym,	 orzeczono	

prawomocnym	wyrokiem	 sądu	 zakaz	 ubiegania	 się	 o	 udzielenie	 zamówienia	 oraz	 nie	 upłynął	

określony	w	tym	wyroku	okres	obowiązywania	tego	zakazu.	

1.3	Wykonawca	nie	podlega	wykluczeniu,	 jeżeli	zamawiający,	uwzględniając	wagę	 i	szczególne	

okoliczności	czynu	wykonawcy,	uzna	za	wystarczające	dowody	przedstawione	na	podstawie	pkt.	

1.2		

1.4	W	przypadkach,	o	których	mowa	w	art.	24	ust.	1	pkt	19,	przed	wykluczeniem	wykonawcy,	

zamawiający	 zapewnia	 temu	 wykonawcy	 możliwość	 udowodnienia,	 że	 jego	 udział	 w	

przygotowaniu	 postępowania	 o	 udzielenie	 zamówienia	 nie	 zakłóci	 konkurencji.	 Zamawiający	

wskazuje	w	protokole	sposób	zapewnienia	konkurencji.	

2.	Fakultatywne	przesłanki	do	wykluczenia	wykonawcy	

Z	postępowania	o	udzielenie	zamówienia	Zamawiający	może	wykluczyć	Wykonawcę	

[art.	24	ust.	5	ustawy	pzp]:	

 w	stosunku	do	którego	otwarto	likwidację,	w	zatwierdzonym	przez	sąd	układzie	w	

postępowaniu	restrukturyzacyjnym	jest	przewidziane	zaspokojenie	wierzycieli	przez	

likwidację	jego	majątku	lub	sąd	zarządził	likwidację	jego	majątku	w	trybie	art.	332	ust.	

1	ustawy	z	dnia	15	maja	2015	r.	‐	Prawo	restrukturyzacyjne	(tj.	Dz.	U.	z	2015	poz.	978,	

1259,1513,1830	i	1844	oraz	z	2016	r.	poz.	615	wraz	z	późno	zm.)	lub	którego	upadłość	

ogłoszono,	z	wyjątkiem	Wykonawcy,	który	po	ogłoszeniu	upadłości	zawarł	układ	

zatwierdzony	 prawomocnym	 postanowieniem	 sądu,	 jeżeli	 układ	 nie	 przewiduje	 zaspokojenia	

wierzycieli	przez	likwidację	majątku	upadłego,	chyba	że	sąd	zarządził	likwidację	jego	majątku	w	
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trybie	art.	366	ust.	1	ustawy	z	dnia	28	lutego	2003	r.	–	Prawo	upadłościowe	(tj.	Dz.	U.	z	2015	r.	

poz.	233,	978.	1166,	1259	i	1844	oraz	z	2016	r.	poz.	615	wraz	z	późno	zm.);	[art.	24	ust.	5	pkt	1	

ustawy	pzp).	

3.	Jeżeli	jest	to	niezbędne	do	zapewnienia	odpowiedniego	przebiegu	postępowania	o	udzielenie	

zamówienia,	 Zamawiający	 może	 na	 każdym	 etapie	 postępowania	 wezwać	 Wykonawców	 do	

złoże	 ni	 a	 wszystkich	 lub	 niektórych	 oświadczeń	 lub	 dokumentów	 potwierdzających,	 że	 nie	

podlegają	wykluczeniu	 lub	 spełniaj	 ą	warunki	udziału	w	postępowaniu	 lub	kryteria	 selekcji,	 a	

jeżeli	 zachodzą	 uzasadnione	 podstawy	 do	 uznania,	 że	 złożone	 uprzednio	 o	 świadczenia	 lub	

dokumenty	nie	są	już	aktualne,	do	złożenia	aktualnych	oświadczeń	lub	dokumentów.	[art.	26	ust	

2/ustawy	pzp].	

4.	 Zamawiający	 może	 wykluczyć	 Wykonawcę	 na	 każdym	 etapie	 postepowania	 o	 udzielenie	

zamówienia.	[art.	24	ust	12	ustawy	pzp].	

5.	Ofertę	Wykonawcy	wykluczonego	uznaje	się	za	odrzuconą.	[art.	24	ust4	ustawy	pzp].	

	

VIII.		Opis	sposobu	przygotowania	ofert	

1.	Do	oferty	należy	dołączyć:	

1.1	Oświadczenia	wstępne	

 oświadczenie	o	spełnianiu	warunków	udziału	w	postępowaniu	–wzór	załącznik	nr	2	do	

SIWZ,	

 oświadczenie	o	niepodleganiu	wykluczeniu	na	podstawie	art.	24	ust.	1	pkt	12	‐	23	i	ust.	

5	pkt	1	ustawy	pzp	‐		wzór	s	załącznik	nr	3	do	SIWZ.	

1.2	Zobowiązanie	innego	podmiotu		

Zobowiązanie	innego	podmiotu	(na	zasobach	którego	polega	Wykonawca)	do	

oddania	 do	 dyspozycji	 Wykonawcy	 niezbędnych	 zasobów	 na	 potrzeby	 realizacji	 zamówienia	

Zamawiający	 wymaga	 aby	 dokument,	 z	 którego	 będzie	 wynikać	 zobowiązanie	 podmiotu	

trzeciego	 (dokument	ma	być	 złożony	wraz	 z	ofertą	w	oryginale)	wyrażał	w	 sposób	wyraźny	 i	

jednoznaczny	 wolę	 udzielenia	 Wykonawcy	 ubiegającemu	 s	 ię	 o	 zamówienie	 odpowiedniego	

zasobu	oraz	wskazywać:	

a)	jaki	jest	zakres	dostępnych	Wykonawcy	zasobów	innego	podmiotu,	

b)	 w	 jaki	 sposób	 zostaną	 wykorzystane	 zasoby	 innego	 podmiotu,	 przez	 Wykonawcę,	 przy	

wykonywaniu	zamówienia,	

c)	jakiego	charakteru	stosunki	będą	łączyły	Wykonawcę	z	innym	podmiotem,	

d)	jaki	jest	zakres	i	w	jakim	okresie	inny	podmiot	będzie	brał	udział	przy	
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wykonywaniu	zamówienia.	

Dokument	ma	być	złożony	wraz	z	ofertą	jeże	li	dotyczy).	

1.3.	Oświadczenie	w	sprawie	grupy	kapitałowej	

W	 terminie	 3	 dni	 od	 dnia	 upublicznienia	 przez	 Zamawiającego	 na	 stronie	 internetowej	

(www.lipnicawielka.pl	w	zakładce	Przetargi	)	informacji	z	otwarcia	ofert	o	których	mowa	wart.	

86	ust	S	ustawy	pzp,	 ,	 każdy	Wykonawca,	w	celu	wykazania	braku	podstaw	do	wykluczenia	 z	

postępowania	o	udzielenie	zamówienia	publicznego	w	okolicznościach,	o	których	mowa	w	art.	

24	 ust.	 1	 pkt.	 23	 przekazuje	 Zamawiającemu	 oświadczenie,	 o	 przynależności	 albo	 braku 

przynależności	do	tej	samej	grupy	kapitałowej	o	której	mowa	wart	24	ust	1	pkt	23	ustawy	pzp,	

Wzór	oświadczenia	stanowi	załącznik	nr	4	do	SIWZ		

W	przypadku	Wykonawców	wspólnie	składających	ofertę	niniejsze	oświadczenie	ma	

być	złożone	przez	każdego	z	Wykonawców).		

W	przypadku	przynależności	do	tej	samej	grupy	kapitałowej,	wraz	ze	złożeniem	oświadczenia,	

Wykonawca	 powinien	 przestawić,	 pod	 rygorem	 wykluczenia	 z	 postępowania	 o	 udzielenie	

zamówienia,	 dowody,	 że	 powiązania	 z	 innym	 Wykonawcą	 nie	 prowadza	 do	 zakłócenia	

konkurencji	w	postępowaniu	o	udzielenie	zamówienia.	Oświadczenie,	o	którym	mowa	w	zdaniu	

pierwszym	 powinny	 być	 złożone	 przez	 każdego	 Wykonawcę	 wspólnie	 ubiegającego	 się	 o	

zamówienie.	

1.4	Pełnomocnictwa	

Mają	być	złożone	w	formie	oryginału	lub	kopii	poświadczonej	notarialnie	(jeżeli	dotyczy):		

a)	w	przypadku	podpisania	oferty	przez	osoby	nie	wymienione	w	odpisie	z	właściwego	rejestru	‐	
pełnomocnictwo	do	podpisania	oferty	lub	podpisania	oferty	i	zawarcia	umowy,	

b)	 w	 przypadku	 podmiotów	 występujących	 wspólnie	 pełnomocnictwo	 podpisane	 przez	
upoważnionych	 przedstawicieli	 każdego	 z	 podmiotów	 występujących	 wspólnie,	 do	
reprezentowania	 w	 postępowaniu	 o	 udzielenie	 zamówienia	 albo	 reprezentowania	 w		
postępowaniu	i	zawarcia	umowy	w	sprawie	zamówienia	publicznego.	

1.5.	Inne	dokumenty	

a)	Wypełniony	i	podpisany	formularz	oferty	‐	którego	wzór	stanowi	załącznik	nr	1	do	SIWZ.	

2.	Oferta	wraz	z	załącznikami	musi	być	podpisana	przez	Wykonawcę.		Zamawiający	wymaga,	aby	

ofertę	 podpisano	 zgodnie	 z	 zasadami	 reprezentacji	 wskazanymi	 we	 właściwym	 rejestrze	 lub	

ewidencji	 działalności	 gospodarczej.	 Jeżeli	 osoba	 podpisująca	 ofertę	 działa	 na	 podstawie	

pełnomocnictwa	 ‐	 to	 pełnomocnictwo	 to	musi	 obejmować	 uprawnienie	 do	 podpisania	 oferty.	

Pełnomocnictwo	musi	zostać	złożone	wraz	z	ofertą	w	oryginale	 lub	notarialnie	poświadczonej	
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kopii.	 Do	 pełnomocnictwa	 należy	 załączyć	 dokumenty	 potwierdzające,	 że	 osoba	 udzielająca	

pełnomocnictwa	 była	 upoważniona	 do	 reprezentowania	 Wykonawcy	 w	 dacie	 udzielania	

pełnomocnictwa	 (co	 można	 wykazać	 w	 szczególności	 przez	 załączenie	 odpisu	 z	 Krajowego	

Rejestru	 Sądowego	 lub	 informacji	 odpowiadającej	 odpisowi	 aktualnemu	 Rejestru	

Przedsiębiorców	pobieranej	 na	 podstawie	 art.	 4	 ust.	 400	 ustawy	 z	 dnia	 20	 sierpnia	 1997	 r.	 o	

Krajowym	 Rejestrze	 Sodowym	 (tj.	 Dz.	 U.	 z	 2007	 r.	 Nr	 168,	 poz.1186,	 z	 pózn.	 zm.)	 albo	

zaświadczenie	o	wpisie	do	Centralnej	Ewidencji	i	Informacji	o	Działalności	Gospodarczej	zgodnie	

z	art.	38	ust.	4	ustawy	o	swobodzie	działalności	gospodarczej	z	dnia	2	lipca	2004	r.	(tj.	Dz.	U.	z	

2015	r.,	poz.	584,	z	późno	zm.).	

3.	Zasady	składania	oferty	przez	podmioty	występujące	wspólnie:	

3.1	 Wymagane	 oświadczenia	 wskazane	 w	 	 rozdziale	 VII	 pkt.	 1.1	 SIWZ	 powinny	 być	 złożone	

przez	każdego	Wykonawcę	wspólnie	ubiegającego	się	o	zamówienie.	

3.2.	Wykonawcy	 składający	ofertę	wspólną	 zobowiązani	 są	do	ustanowienia	Pełnomocnika	do	

reprezentowania	 ich	 w	 postępowaniu	 albo	 Pełnomocnika	 do	 reprezentowania	 ich	 w	

postępowaniu	 oraz	 do	 zawarcia	 umowy	 w	 sprawie	 zamówienia.	 Dokument	 lub	 dokumenty	

zawierający	 ustanowienie	 Pełnomocnika	 musi	 zawierać	 w	 szczególności:	 wskazanie	

postępowania	 o	 zamówienie	 publiczne,	 którego	 dotyczy,	 Wykonawców	 ubiegających	 się	

wspólnie	 o	 udzielenie	 zamówienia,	 wskazanie	 ustanowionego	 Pełnomocnika	 i	 zakres	 jego	

umocowania.	 Dokument	 lub	 dokumenty	 zawierający	 ustanowienie	 Pełnomocnika	 musi	 być	

podpisany	 w	 imieniu	 wszystkich	 Wykonawców	 ubiegających	 się	 wspólnie	 o	 udzielenie	

zamówienia,	 przez	 osoby	 uprawnione	 do	 składania	 oświadczeń	 woli,	 wymienione	 we	

właściwym	rejestrze	lub	ewidencji	Wykonawców.	Ustanowienie	przedmiotowego	Pełnomocnika	

może	 zostać	 zawarte	 w	 umowie	 o	 współdziałaniu	 złożonej	 wraz	 z	 ofertą.	 Dokument	 lub	

dokumenty)	 zawierający	 ustanowienie	 Pełnomocnika	 musi	 zostać	 złożony	 wraz	 z	 ofertą	 w	

formie	oryginału	lub	notarialnie	poświadczonej	kopii.	

Do	 dokumentu	 (lub	 dokumentów)	 zawierającego	 ustanowienie	 Pełnomocnika	 należy	 załączyć	

dokumenty	 potwierdzające,	 że	 osoba	 udzielająca	 pełnomocnictwa	 była	 upoważniona	 do	

reprezentowania	 Wykonawców	 w	 dacie	 udzielania	 pełnomocnictwa	 (co	 można	 wykazać	 w	

szczególności	 przez	 załączenie	 odpisu	 z	 Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	 lub	 informacji	

odpowiadającej	odpisowi	aktualnemu	Rejestru	Przedsiębiorców	pobieranej	na	podstawie	art.	4	

ust.	4aa	ustawy	z	dnia	20	sierpnia	1997	r.	o	Krajowym	Rejestrze	Sadowym	(tj.	Dz.	U.	z	2007	r.	Nr	

168,	poz.1186,	z	pózn.	zm.)	albo	zaświadczenie	o	wpisie	do	Centralnej	Ewidencji	i	Informacji	o	
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Działalności	Gospodarczej	zgodnie	z	art.	38	ust.	4	ustawy	o	swobodzie	działalności	gospodarczej	

z	dnia	2	lipca	2004	r.	(tj.	Dz.	U.	z	2015	r.,	poz.	584,	z	późn.	zm.)	

3.3	Wykonawca,	który	powołuje	się	na	zasoby	innych	podmiotów,	o	których	mowa	w	rozdziale	

IX	 pkt.	 5	 SIWZ,	 w	 celu	 wykazania	 braku	 istnienia	 wobec	 nich	 podstaw	 wykluczenia	 oraz	

spełniania,	w	zakresie,	w	jakim	powołuje	się	na	ich	zasoby,	warunków	udziału	w	postępowaniu,	

składa	oświadczenia	wskazane	w	rozdziale	VIII	pkt.	1.1	SIWZ	zawierające	informacje	dotyczące	

tych	podmiotów.	

3.4.	Wszelka	korespondencja	oraz	rozliczenia	dokonywane	będą	wyłącznie	z		Pełnomocnikiem.	

3.5.	Wypełniając	formularz	oferty,	jak	również	inne	dokumenty,	powołując	się	na	Wykonawcę,	w	

miejscu	np.	nazwa	 i	 adres	Wykonawcy,	należy	wpisać	dane	dotyczące	Wykonawców	wspólnie	

ubiegających	się	o	udzielenie	zamówienia,	a	nie	Pełnomocnika	tych	Wykonawców.	

4.	Informacje	zastrzeżone	w	ofercie	‐	tajemnica	przedsiębiorstwa:	

4.1.	Wykonawca,	 nie	 później	 niż	w	 terminie	 składania	 ofert,	 powinien	wskazać	w	 sposób	 nie	

budzący	 wątpliwości,	 które	 informacje	 stanowią	 tajemnicę	 przedsiębiorstwa	 oraz	 powinien	

zastrzec,	że	nie	mogą	być	udostępniane	.	Wykonawca	powinien	również	wykazać,	nie	później	niż	

w	 terminie	 składania	ofert,	 że	 zastrzeżone	 informacje	 stanowią	 tajemnicę	przedsiębiorstwa	w	

rozumieniu	przepisów	art.	11	ust.	4	ustawy	z	dnia	16	kwietnia	1993	r.	o	zwalczaniu	nieuczciwej	

konkurencji	 (tj.	 Dz.	 U.	 z	 2003r.	 nr	 153	 poz.	 1503,	 z	 późn.	 zm.).	 Wykonawca	 powinien	 więc	

wykazać,	 iż	 zastrzeżone	 informacje	 nie	 zostały	 ujawnione	 do	 dnia	 składania	 ofert,	 mają	

charakter	 techniczny,	 technologiczny,	 organizacyjny	 lub	 posiadają	 wartość	 gospodarczą	 oraz	

Wykonawca	podjął	w	stosunku	do	nich	czynności	zmierzające	do	zachowania	ich	w	poufności.	

Wykonawca	 nie	 może	 zastrzec	 informacji,	 o	 których	 mowa	 wart.	 86	 ust.	 4	 ustawy	 Prawo	

zamówień	 publicznych.	 Powyższe	 informacje	 muszą	 być	 oznaczone	 klauzulą	 :	 ..Informacje	

stanowiące	tajemnicę	przedsiębiorstwa	w	rozumieniu	art.	11	ust.	4	ustawy	z	dnia	16	kwietnia	

1993	r.	o	zwalczaniu	nieuczciwej	konkurencji	(t	j.	Dz.	U.	z	2003r.	nr	153poz.	1503,	z	późn.	zm.)"	‐	

zaleca	się,	aby	były	trwale,	oddzielnie	spięte.	Powyższe	zasady	mają	zastosowanie	do	informacji	

stanowiących	 tajemnicę	 przedsiębiorstwa,	 zawartych	 w	 szczególności	 w	 oświadczeniach,	

wyjaśnieniach	i	dokumentach	składanych	przez	Wykonawcę	w	toku	postępowania	o	udzielenie	

zamówienia	publicznego,	przy	czym	wskazanie	tych	informacji	oraz	wykazanie,	że	stanowią	one	

tajemnicę	 przedsiębiorstwa	 powinno	 nastąpić	 przed	 upływem	 terminu	 do	 złożenia	 przez	

wykonawcę	wyjaśnień	lub	uzupełnień.	

5.	Wymogi	formalne	dotyczące	przygotowania	oferty:	

5.1	Wykonawca	może	złożyć	tylko	jedną	ofertę.	
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5.2	Ofertę	należy	sporządzić	w	języku	polskim	w	sposób	czytelny	i	trwały	z	zachowaniem	formy	

pisemnej	pod	rygorem	nieważności.	(art.	9	ust.	2	ustawy	pzp).		

5.3	Dokumenty	sporządzone	w	języku	obcym	są	składane	wraz	z	tłumaczeniem	na	język	polski.	

5.4	 Dokumenty	 winny	 być	 sporządzone	 zgodnie	 z	 zaleceniami	 oraz	 przedstawionymi	 przez	

Zamawiającego	 wzorcami	 (załącznikami),	 zawierać	 informacje	 i	 dane	 określone	 w	 tych	

dokumentach.	

5.5	 Wszystkie	 strony	 oferty,	 zawierające	 jakąkolwiek	 treść,	 powinny	 być	 ponumerowane	 i	

podpisane	przez	Wykonawcę.	

5.6.	 Każda	 poprawka	 w	 treści	 oferty	 a	 w	 szczególności	 każde	 przerobienie,	 przekreślenie,	

uzupełnienie,	nadpisanie,	przesłonięcie	korektorem,	etc.		powinny	być	naniesione	czytelnie	oraz	

parafowane/podpisane	 własnoręcznie	 przez	 osobę	 uprawnione	 do	 reprezentowania	

Wykonawcy.	

5.7	Podpisanie	oferty	powinno	być	dokonane	w	sposób	umożliwiający	identyfikację	podpisu	(np.	

czytelny	podpis	lub	nieczytelny	podpis	wraz	z	imienną	pieczątką	osoby	podpisującej	dokument	

lub	poświadczającej	kopię).	

5.8		Oferta	oraz	oświadczenie	muszą	być	czytelne.	

5.9	Wszystkie	zapisane	strony	oferty	powinny	być	kolejno	ponumerowane	oraz	spięte	(zszyte)	

w	sposób	trwały,	zapobiegający	możliwości	samoistnej	dekompletacji	(bez	udziału	osób	trzecich)	

zawartości	oferty	oraz	zmianę	jej	zawartości	bez	widocznych	śladów	naruszenia.	

5.10	 Oferty	 należy	 składać	 w	 nieprzejrzystych,	 zamkniętych	 i	 opieczętowanych	 (pieczątką	

oferenta	 podającą	 pełną	 nazwę	 oraz	 adres	 firmy)	 kopertach	 lub	 opakowaniach	

uniemożliwiających	 odczytanie	 zawartości	 bez	 uszkodzenia	 tego	 opakowania	 z	 wyraźnym	

napisem:	

	

Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć) 

OFERTA PRZETARGOWA 

(Znak sprawy: 271.12.2017) 

oferta dotyczy zamówienia na: 

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 

Nie otwierać przed dniem ………….2017 godz. ….. 
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5.11	Wykonawca	może	wprowadzić	zmiany,	poprawki,	modyfikacje	 i	uzupełnienia	do	złożonej	

oferty	 pod	 warunkiem,	 że	 Zamawiający	 otrzyma	 pisemne	 zawiadomienie	 o	 wprowadzeniu	

zmian	 przed	 terminem	 składania	 ofert.	 Powiadomienie	 o	 wprowadzeniu	 zmian	 musi	 być	

złożone	według	takich	samych	zasad,	jak	składana	oferta	tj.	w	kopercie	dodatkowo	oznakowanej	

napisem	 "ZMIANA",	 z	 powołaniem	 się	 na	 numer,	 pod	 jakim	 została	 zarejestrowana	 oferta.	

Koperty	 oznaczone	 "ZMIANA"	 zostaną	w	 pierwszej	 kolejności	 otwarte	 przy	 otwieraniu	 oferty	

Wykonawcy,	który	wprowadził	zmiany,	po	uprzednim	stwierdzeniu	poprawności	procedury	

dokonywania	zmian	i	dołączeniu	do	oferty.	

5.12	Wykonawca	 ma	 prawo,	 przed	 upływem	 terminu	 składania	 ofert	 wycofać	 złożoną	 przez	

siebie	 ofertę,	 poprzez	 złożenie	 pisemnego	 powiadomienia,	 według	 tych	 samych	 zasad	 jak	

wprowadzanie	zmian	i	poprawek	z	napisem	na	kopercie	"WYCOFANIE".	Oferty	oznakowane	jako	

"WYCOFANIE"	nie	będą	otwierane.	

5.13	 Do	 dyspozycji	 wycofania	 oferty	 należy	 dołączyć	 dokument,	 z	 którego	 będzie	 wynikać	

jednoznacznie,	 że	 osoba	 podpisująca	 dyspozycję	 wycofania	 oferty	 jest	 upoważniona	 do	

reprezentowania	Wykonawcy.	W	przypadku	wątpliwości,	 co	do	właściwie	 złożonej	 dyspozycji	

wycofania	oferty,	Zamawiający	otworzy	ofertę.		

5.14	Wszystkie	dokumenty	załączone	do	oferty	muszą	być	przedstawione	w	formie	oryginałów	

lub	 kopii	 poświadczonej	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	 przez	 wykonawcę	 (na	 każdej	 zapisanej	

stronie	poświadczonego	dokumentu)	Powyższy	zapis	nie	dotyczy	Pełnomocnictw,	które	muszą	

być	przedłożone	wyłącznie	w	 formie	oryginału	 lub	kopii	poświadczonej	przez	notariusza.	Gdy	

przedstawiona	kopia	dokumentu	jest	nieczytelna	lub	budzi	wątpliwości,	co	do	jej	prawdziwości,	

Zamawiający	 nie	 może	 sprawdzić	 jej	 prawdziwości	 w	 inny	 sposób,	 może	 on	 żądać	

przedstawienia	oryginału	lub	notarialnie	potwierdzonej	kopii	dokumentu.	

5.15	Dokumenty	sporządzone	w	języku	obcym	są	składane	wraz	z	tłumaczeni	em	na	język	polski.	

5.16	W	 przypadku	Wykonawców	wspólnie	 ubiegających	 się	 o	 udzielenie	 zamówienia	 oraz	 w	

przypadku	 innych	 podmiotów,	 na	 zasobach	 których	 Wykonawca	 polega	 na	 zasadach	

określonych	wart	22a	ustawy	pzp,	oświadczenia	dotyczące	odpowiednio	Wykonawcy	 lub	 tych	

podmiotów	 składane	 są	 w	 oryginałach.	 Dokumenty	 inne	 niż	 oświadczenia,	 składane	 są	 w	

oryginale	 lub	 kopii	 poświadczonej	 za	 zgodność	 z	 oryginałem.	 Poświadczenia	 za	 zgodność	 z	

oryginałem	dokonuje	odpowiednio	Wykonawca,	podmiot,	na	którego	zdolnościach	 lub	sytuacji	

polega	Wykonawca,	Wykonawca	wspólnie	ubiegający	się	o	udzielenie	zamówienia	publicznego	

albo	Podwykonawca,	w	zakresie	dokumentów,	które	każdego	z	nich	dotyczą.	



   Gmina Lipnica Wielka                                                          znak sprawy 271.12.2017
            
 Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4  
   
 

 

11 

5.17	W	zakresie	nie	uregulowanym	niniejszą	SIWZ	mają	zastosowanie	przepisy	Rozporządzenia	

Ministra	Rozwoju	z	dnia	27	lipca	2016	r.	w	sprawie	rodzajów	dokumentów,	jakich	może	żądać	

zamawiający	od	wykonawcy	w	postępowaniu	o	udzielenie	zamówienia.	

6.	 Informacja	 o	 sposobie	 porozumiewania	 się	 Zamawiającego	 z	 wykonawcami	 oraz	

przekazywania	 oświadczeń	 i	 dokumentów,	 a	 także	 wskazanie	 osób	 uprawnionych	 do	

porozumiewania	się	z	wykonawcami	

6.1	Komunikacja	między	 Zamawiającym	 	 a	 	wykonawcami	 	 odbywa	 	 się	 	 zgodnie	 	 z	wyborem	

Zamawiającego	 za	 pośrednictwem	 operatora	 pocztowego	 w	 rozumieniu	 ustawy	 z	 dnia	 23	

listopada	 2012	 r.	 –	 Prawo	 pocztowe	 (tekst	 jednolity	Dz.	 U.	 z	 2016	 r.	 poz.	 1113)	 osobiście,	 za	

pośrednictwem	faksu	pod	numerem	+48	18	26	345	97	 	 	 lub	przy	użyciu	środków	komunikacji	

elektronicznej	na	adres	e‐mail	przetargi@lipnicawielka.pl		

6.2	Jeżeli		Zamawiający		lub		wykonawca		przekazują	oświadczenia,	wnioski,	zawiadomienia	oraz	

informacje	przy	użyciu	 środków	komunikacji	 elektronicznej	w	 rozumieniu	ustawy	 z	dnia	 	 	 18	

lipca	2002r	o	świadczeniu	usług	drogą	elektroniczną,	każda	ze	stron	na	żądanie	drugiej	strony	

niezwłocznie	potwierdza	fakt	ich	otrzymania;	

6.3	Adres	Zamawiającego	do	korespondencji:		

Urząd	Gminy	W	Lipnicy	Wielkiej,	34‐483	Lipnica	Wielka	nr	518	

Adres	e‐mail	do	porozumiewania	się	z	Wykonawcami:		przetargi@lipnicawielka.pl	

faksem	na	nr	18	26	345	97	

6.4	Nie	udziela	się	żadnych	ustnych	i	telefonicznych	informacji,	wyjaśnień	czy	odpowiedzi	na	

kierowane	 do	 Zamawiającego	 zapytania	 w	 sprawach	 wymagających	 zachowania	 pisemności	

postępowania.	

6.5	Domniemywa	się,	iż	wszelka	korespondencja	(wniosek,	wezwanie,	informacja,	

zawiadomienie,	oświadczenie)	przesłane	przez	Zamawiającego	na	nr	faksu	podany	przez	

Wykonawcę,	została	mu	doręczona	w	sposób	umożliwiający	zapoznanie	się	z	jej	treścią,	

chyba	że	Wykonawca	oświadczy,	że	ww.	wiadomości	nie	otrzymał.	

6.6	Wyjaśnienia	na	wezwanie	Zamawiającego,	Wykonawca	jest	zobowiązany	doręczyć	

Zamawiającemu	przed	upływem	terminu	wskazanego	w	wezwaniu	do	wyjaśnień	lub	

uzupełnień	 w	 formie	 w	 formie	 jaka	 jest	 wymagana	 dla	 danego	 rodzaju	 dokumentu	

podlegającego	uzupełnieniu.		

6.7	Osobami	uprawnionymi	do	kontaktu	z	Wykonawcami	są:	

w	zakresie	dotyczącym	spraw	proceduralnych:		

Marzena	Polaczek	tel.	18	5310054	
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w	zakresie	dotyczącym	przedmiotu	zamówienia:	

Krzysztof	Król	tel.	18	53	100	55	

7.	Koszty	związane	z	przygotowaniem	i	złożeniem	oferty	ponosi	składający	ofertę.	

	

IX.	Wyraz	oświadczeń	 lub	dokumentów	potwierdzających	spełnienie	warunków	udziału	
w	postępowaniu	oraz	brak	podstaw	wykluczenia.	

Ocena	spełnienia	warunków	udziału	w	postępowaniu	odbywa	się	dwuetapowo.	

Etap	1:	

Ocenie	wstępnej	będą	poddani	wszyscy	Wykonawcy.	

Ocena	 zostanie	 dokonana	 w	 oparciu	 o	 informacje	 zawarte	 w	 Oświadczeniu	 o	 spełnieniu	

warunków	udziału	i	nie	podleganiu	wykluczeniu	z	postępowania	‐	Załącznik	Nr	2	i	Nr	3	do	SIWZ	

złożony	 wraz	 z	 ofertą	 stanowić	 będzie	 wstępne	 potwierdzenie,	 że	 Wykonawca	 nie	 podlega	

wykluczeniu	oraz	spełnia	warunku	udziału	w	postępowaniu.	

Etap	2:	

Ostateczne	potwierdzenie	spełniania	warunków	udziału	w	postępowaniu	zostanie	dokonane	na	

podstawie	dokumentów	to	potwierdzających.	Ocenie	na	 tym	etapie	podlegać	będzie	wyłącznie	

Wykonawca,	 którego	 oferta	 została	 oceniona	 jako	 naj	 korzystniejszą	 spośród	 tych,	 które	 nie		

ostaną	 odrzucone	 po	 analizie	 oferty	 i	 oświadczeń	 o	 spełnieniu	 warunków	 udziału	 i	 nie	

podleganiu	wykluczeniu	z	postępowania.	

Zamawiający	 wezwie	 Wykonawcę,	 którego	 oferta	 została	 najwyżej	 oceniona,	 do	 złożenia	 w	

wyznaczonym	 terminie,	 nie	 krótszym	 niż	 5	 dni.	 aktualnych	 na	 dzień	 złożenia	 oświadczeń	 lub	

dokumentów	 potwierdzających	 okoliczności	 spełniania	 warunków	 udziału	 w	 postępowaniu	

oraz	braku	podstaw	do	wykluczenia	o	których	mowa	wart.	25	ust.1	ustawy	pzp	tj.	następujących	

dokumentów	[art.	26	ust.	2	ustawy	pzpJ:	

1.	W	celu	wykazania	spełnienia	przez	Wykonawcę	warunków	o	których	mowa	wart.	22	ust.	1	

ustawy	pzp,	Zamawiający	żąda	następujących	dokumentów:	

1.1	Wykazu	dostaw	lub	usług	wykonanych,	a	w	przypadku	świadczeń	okresowych	lub	ciągłych	

również	wykonywanych,	w	 okresie	 ostatnich	 3	 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	lub	usługi	zostały	wykonane,	

oraz	 załączeniem	dowodów	określających	 czy	 te	 dostawy	 lub	 usługi	 zostały	wykonane	 lub	 są	

wykonywane	 należycie,	 przy	 czym	 dowodami	 o	 których	 mowa	 są	 referencje	 bądź	 inne	

dokumenty	wystawione	przez	podmiot,	na	rzecz	którego	dostawy	lub	usługi	były	wykonywane,	
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a	 w	 przypadku	 świadczeń	 okresowych	 lub	 ciągłych	 są	 wykonywane,	 a	 jeżeli	 z	 uzasadnionej	

przyczyny	o	obiektywnym	charakterze	Wykonawca	nie	jest	w	stanie	uzyskać	tych	dokumentów	‐	

oświadczenie	 Wykonawcy;	 w	 przypadku	 świadczeń	 okresowych	 lub	 ciągłych	 nadal	

wykonywanych	 referencje	 bądź	 inne	 dokumenty	 potwierdzające	 ich	 należyte	 wykonanie	

powinny	być	wydane	nie	wcześniej	niż	3	miesiące	przed	upływem	terminu	składania	ofert	albo	

wniosków	o	dopuszczenie	do	udziału	w	postępowaniu.	

Wykonawcy	 wspólnie	 ubiegający	 się	 o	 udzielenie	 zamówienia	 muszą	 wykazać,	 że	 łącznie	

spełniają	 ten	warunek.	Wykaz	 należy	 przygotować	wg	wzoru	 stanowiącego	 załącznik	 nr	 5	 do	

SIWZ.	 W	 przypadku	 Wykonawców	 wspólnie	 ubiegających	 się	 o	 udzielenie	 zamówienia	

dokument	ten	dokumenty	te	składa	przynajmniej	jeden	z	Wykonawców.	Jeżeli	załączony	wykaz	

wykonanych	dostaw	 lub	usług	będzie	potwierdzać	wysokość	 tych	dostaw	 lub	usług	w	walucie	

innej	 niż	 PLN,	Wykonawca	powinien	dokonać	przeliczenia	 na	PLN	wg	 średniego	 kursu	NBP	 z	

dnia,	 w	 którym	 ogłoszenie	 o	 zamówieniu	 zostało	 opublikowane	 w	 Biuletynie	 Zamówień	

Publicznych.	 W	 przypadku,	 gdy	 w	 przedstawionym	 wykazie	 wskazane	 zostaną	 przez	

Wykonawcę	wartości	w	walucie	 innej,	 niż	 PLN,	 Zamawiający	 dokona	 przeliczenia	 na	 PLN	wg	

kursu	 średniego	 NBP	 na	 dzień,	 w	 którym	 ogłoszenie	 o	 zamówieniu	 zostało	 opublikowane	 w	

Biuletynie	Zamówień	Publicznych.	

2.		W	celu	potwierdzenia,	nie	podlegania	wykluczeniu	z	postępowania	o	udzielenie	zamówienia	

z	art.	24	ust.	1	i	5	ustawy	pzp,	Zamawiający	żąda	następujących	dokumentów:	

2.1	 Odpisu	 z	 właściwego	 rejestru	 lub	 z	 centralnej	 ewidencji	 i	 informacji	 o	 działalności	

gospodarczej,	 jeżeli	 odrębne	 przepisy	 wymagają	 wpisu	 do	 rejestru	 lub	 ewidencji,	 w	 celu	

potwierdzenia	braku	podstaw	do	wykluczenia	na	podstawie	art.	 24	ust.	 5	pkt	1	ustawy	pzp.	 ‐	

chyba,	 że	 Wykonawco	 wskaże	 dostępność	 tego	 dokumentu	 w	 formie	 elektronicznej	 pod	

określonym	 adresem	 internetowym	 ogólnodostępnej	 i	 bezpłatnej	 bazy	 danych	 i	 Zamawiający	

może	pobrać	go	samodzielnie	z	tej	bazy	danych.	

W	 przypadku	 oferty	 składanej	 przez	Wykonawców	 	 wspólnie	 	 ubiegających	 	 się	 o	 udzielenie	

zamówienia	dokument	ten	składa	każdy	z	Wykonawców	oddzielnie	(j	eś	li	dotyczy).	

Uwaga!	

Jeżeli	Wykonawca	w	celu	wykazania	spełniania	warunków	udziału	w	postępowaniu	polega	na	

zdolnościach	 technicznych	 lub	 zawodowych	 lub	 sytuacji	 finansowej	 lub	 ekonomicznej	 innych	

podmiotów	 na	 zasadach	 określonych	 wart.	 22a	 ustawy	 pzp,	 zobowiązany	 jest	 zło	 żyć	 w	

odniesieniu	 do	 tych	 podmiotów	 ww.	 dokument.	 Jeżeli	 Wykonawca	 zamierza	 powierzyć	

wykonanie	 części	 zamówienia	 Podwykonawcy,	 który	 nie	 jest	 podmiotem	 na	 którego	
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zdolnościach	 lub	 sytuacji	Wykonawca	 polega	 na	 zasadach	 określonych	wart.	 220	 ustawy	 pzp,	

zobowiązany		jest	złożyć	w	odniesieniu	do	tego	Podwykonawcy	ww.	dokument	.	

2.2	Oświadczenie	Wykonawcy	o	przynależności	 albo	braku	przynależności	 do	 tej	 samej	 grupy	

kapitałowej;	 w	 przypadku	 przynależności	 do	 tej	 samej	 grupy	 kapitałowej	 Wykonawca	 może	

złożyć	 wraz	 z	 oświadczeniem	 dokumenty	 bądź	 informacje	 potwierdzające,	 że	 powiązania	 z	

innym	Wykonawcą	nie	prowadzą	do	zakłócenia	konkurencji	w	postępowaniu	‐	w	przypadku	gdy	

Wykonawca	nie	dostarczy	tego	oświadczenia	samoczynnie	w	terminie	określonym	w	rozdziale	

VIII		pkt.1.3	SIWZ.	

3.	Wykonawca	nie	 jest	obowiązany	do	złożenia	dokumentów	potwierdzających	okoliczności.	o	

których	mowa	w		rozdziale	IX	pkt.		1		i	2		SIWZ.	jeżeli:	

a)	Wykonawca	wskaże	dostępność	oświadczeń	lub	dokumentów,	o	których	mowa	w	rozdziale	IX	

pkt.	 1	 i	 2	 SIWZ	 w	 formie	 elektronicznej	 pod	 określonymi	 adresami	 internetowymi	

ogólnodostępnych	 i	 bezpłatnych	 baz	 danych,	 w	 szczególności	 rejestrów	 publicznych	 w	

rozumieniu	 ustawy	 z	 dnia	 17	 lutego	 2005	 r.	 o	 informatyzacji	 działalności	 podmiotów	

realizujących	zadania	publiczne	(tj.	Dz.	U.	z	2014	r.	poz.	1114	oraz	z	2016	r.	poz.	352).	W	takim	

przypadku	Zamawiający	pobiera	 samodzielnie	 z	 tych	baz	danych	wskazane	przez	Wykonawcę	

oświadczenia	 lub	dokumenty.	Dotyczy	 to	w	 szczególności	 informacji	 odpowiadającej	 odpisowi	

aktualnemu	Rejestru	Przedsiębiorców	pobieranej	na	podstawie	art.	4	ust.	4aa	ustawy	z	dnia	20	

sierpnia	1997	r.	o	Krajowym	Rejestrze	Sadowym	(tj.	Dz.	U.	z	2007	r.	Nr	168,	poz.1186,	z	pózn.	

zm.)	oraz	

wydruków	z	Centralnej	Ewidencji	i	Informacji	o	Działalności	Gospodarczej	zgodne	z	art.	38	ust.	4	

ustawy	o	swobodzie	działalności	gospodarczej	z	dnia	2	lipca	2004	r.	(tj.	Dz.U.	z	2015	r.,	poz.	584,	

z	późno	zm.).	

b)	Wykonawca	wskaże	oświadczenia	 lub	dokumenty,	o	których	mowa	w	rozdziale	IX	pkt.	1	i	2	

SIWZ,	 które	 znajdują	 się	 w	 posiadaniu	 Zamawiającego,	 w	 szczególności	 oświadczenia	 lub	

dokumenty	przechowywane	przez	Zamawiającego	zgodnie	z	art.	97	ust.	1	ustawy	Pzp.	W	takim	

przypadku	Zamawiający	w	 celu	 potwierdzenia	 spełniania	warunków	udziału	w	postępowaniu	

oraz	braku	podstaw	wykluczenia,	korzysta	z	posiadanych	oświadczeń	lub	dokumentów,	o	ile	są	

one	aktualne.		

4.	 Dokumenty	 potwierdzające	 braku	 podstaw	 wykluczenia	 Wykonawcy	 mającego	

siedzibę	lub	miejsce	zamieszkania	poza	terytorium	Rzeczpospolitej	Polskiej:	

4.1	zamiast	dokumentów,	o	których	mowa	w	rozdziale	IX	pkt	2.1	SIWZ	(odpis	z	właściwego	
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rejestru	lub	z	centralnej	ewidencji	i	informacji	o	działalności	gospodarczej)	składa	dokument	lub	

dokumenty	wystawione	w	kraju,	w	którym	Wykonawca	ma	siedzibę	lub	miejsce	zamieszkania,	

potwierdzające	odpowiednio	że:	

a)	nie	otwarto	jego	likwidacji	ani	nie	ogłoszono	upadłości	‐	dokument	wystawiony	

nie	wcześniej	niż	6	miesięcy	przed	upływem	terminu	składania	ofert.	

4.2	 jeżeli	 w	 kraju,	 w	 którym	Wykonawca	 ma	 siedzibę	 lub	 miejsce	 zamieszkania	 lub	 miejsce	

zamieszkania	ma	osoba,	której	dokument	dotyczy,	nie	wydaje	się	dokumentów,	nie	wydaje	się	

dokumentów	 o	 których	 mowa	 w	 pkt	 4.1	 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	prze	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.		

5.	Powoływanie	się	na	zasoby	podmiotów	trzecich	

5.1	 Zamawiający	 żąda	 od	 Wykonawcy,	 który	 polega	 na	 zdolnościach	 lub	 sytuacji	 innych	

podmiotów	na	 zasadach	 określonych	wart.	 22a	 ustawy	pzp,	 przedstawienia	w	 odniesieniu	 do	

tych	podmiotów	informacji	w	oświadczeniach	wymienionych	w	rozdziale	VIII	pkt	1.1	SIWZ.	

5.2	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.	

5.3	Wykonawca,	który	polega	na	zdolnościach	lub	sytuacji	innych	podmiotów,	musi	udowodnić	

Zamawiającemu,	 że	 realizując	 zamówienie,	 będzie	 dysponował	 niezbędnymi	 zasobami	 tych	

podmiotów,	w	szczególności	przedstawiając	 zobowiązanie	 tych	podmiotów	do	oddania	mu	do	

dyspozycji	niezbędnych	zasobów	na	potrzeby	realizacji	zamówienia.	

10.5.4	 Zamawiający	 ocenia,	 czy	 udostępniane	 Wykonawcy	 przez	 inne	 podmioty	 zdolności	

techniczne	lub	zawodowe	lub	ich	sytuacja	finansowa	lub	ekonomiczna,	pozwalają	na	wykazanie	

przez	Wykonawcę	spełniania	warunków	udziału	w	postępowaniu	oraz	zbada,	czy	nie	zachodzą	

wobec	tego	podmiotu	podstawy	wykluczenia,	o	których	mowa	wart.	24	ust.	1	pkt	13‐22	i	ust.	5	

ustawy	Pzp.	

5.5	 W	 odniesieniu	 do	 warunków	 dotyczących	 wykształcenia,	 kwalifikacji	 zawodowych	 lub	

doświadczenia,	Wykonawcy	mogą	polegać	na	zdolnościach	innych	podmiotów,	jeśli	podmioty	te	

zrealizują	roboty	budowlane	lub	usługi,	do	realizacji	których	te	zdolności	są	wymagane.	
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5.6	W	celu	oceny,	czy	Wykonawca	polegając	na	zdolnościach	lub	sytuacji	innych	podmiotów	na	

zasadach	 określonych	 wart.	 220	 ustawy	 Pzp,	 będzie	 dysponował	 niezbędnymi	 zasobami	 w	

stopniu	umożliwiającym	należyte	wykonanie	zamówienia	publicznego	oraz	oceny,	czy	stosunek	

łączący	 Wykonawcę	 z	 tymi	 podmiotami	 gwarantuje	 rzeczywisty	 dostęp	 do	 ich	 zasobów,	

Zamawiający	żąda	dokumentów	określających:	

b)	zakres	dostępnych	Wykonawcy	zasobów	innego	podmiotu,	

c)	sposób	wykorzystania	zasobów	innego	podmiotu	przez	Wykonawcę	przy	

wykonywaniu	zamówienia,	

d)	 czy	 podmiot,	 na	 zdolnościach	 którego	 Wykonawca	 polega	 w	 odniesieniu	 do	 warunków	

udziału	 w	 postępowaniu	 dotyczących	 wykształcenia,	 kwalifikacji	 zawodowych	 lub	

doświadczenia,	zrealizuje	roboty	budowlane	lub	usługi,	których	wskazane	zdolności	dotyczą,	

e)	określenie	zakresu	i	okresu	udziału	innego	podmiotu	przy	wykonywaniu	zamówienia.	

5.7	Jeżeli	zdolności	techniczne	lub	zawodowe	podmiotu,	na	który	powołuje	się	Wykonawca,	nie	

potwierdzają	 spełnienia	 przez	Wykonawcę	 warunków	 udziału	 w	 postępowaniu	 lub	 zachodzą	

wobec	tych	podmiotów	podstawy	wykluczenia,	Zamawiający	żąda,	aby	Wykonawca	w	terminie	

określonym	przez	Zamawiającego:	

 zastąpił	ten	podmiot	innym	podmiotem	lub	podmiotami,	lub	

 zobowiązał	się	do	osobistego	wykonania	odpowiedniej	części	zamówienia,	jeżeli	wykaże	

zdolności	techniczne	lub	zawodowe.		

X.	Wymagania	dotyczące	wadium	

Zamawiający	nie	wymaga	wniesienia	wadium.		

XI.	Opis	sposobu	udzielania	wyjaśnień	treści	siwz,	zmiany	treści	siwz	

1.	 	 Wykonawca	 może	 zwracać	 się	 do	 Zamawiającego	 o	 wyjaśnienia	 dotyczące	 wszelkich	

wątpliwości	 związanych	 z	 SIWZ,	 sposobem	 przygotowania	 i	 złożenia	 oferty,	 kierując	 swoje	

zapytania	na	piśmie	pod	adres:	Urząd	Gminy	w	Lipnicy	Wielkiej,	34‐483	Lipnica	Wielka	nr	518		

Zapytania	powinny	być	składane	na	piśmie	z	dopiskiem	na	kopercie:	

ZAPYTANIE	 ‐	 Dostawa	 fabrycznie	 nowego	 średniego	 samochodu	 ratowniczo‐gaśniczego	 z	

napędem	4x4	typu	GBA	‐	znak	sprawy:	271.12.2017	

2.	 Zapytania	mogą	być	 składane	 faksem	pod	numer:	 (+48)	 18‐26‐345‐97	 lub	na	 adres	 e‐mail:	

przetargi@lipnicawielka.pl		

3.	Wykonawca	może	zwrócić	się	do	Zamawiającego	o	wyjaśnienie	treści	SIWZ.	Zamawiający	jest	

obowiązany	udzielić	wyjaśnień	niezwłocznie	jednak	nie	później	niż:		
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 na	2	dni	przed	upływem	terminu	składania	ofert	(art.	38	ust.	1	pkt	3	Ustawy	pzp)	‐	jeżeli	

wartość	 zamówienia	 jest	 mniejsza	 niż	 kwoty	 określone	 w	 przepisach	 wydanych	 na	

podstawie	 art.	 11	 ust.	 8	Ustawy	pzp,	 pod	warunkiem,	 że	wniosek	 o	wyjaśnienie	 SIWZ	

wpłynął	 do	 Zamawiającego	 nie	 później	 niż	 do	 końca	 dnia,	 w	 którym	 upływa	 połowa	

wyznaczonego	terminu	składania	ofert.	

4.	 Treść	 zapytań	 wraz	 z	 wyjaśnieniami	 zostanie	 przekazana	 jednocześnie	 wszystkim	

Wykonawcom,	którzy	pobrali	SIWZ	bezpośrednio	u	Zamawiającego	oraz	zostanie	umieszczona	

na	stronie	internetowej	Zamawiającego,	bez	ujawniania	źródła	zapytania.		

5	 Zamawiający	 nie	 zamierza	 zwołać	 zebrania	 wszystkich	 Wykonawców	 w	 celu	 wyjaśnienia	

treści	SIWZ.	

6.		W	uzasadnionych	przypadkach	Zamawiający	może	w	każdym	czasie	przed	upływem	terminu	

składania	ofert,	 zmienić	 treść	SIWZ.	Dokonaną	zmianę	 treści	SIWZ	Zamawiający	udostępniona	

na	stronie	internetowej		

7.	 Jeżeli	 w	 prowadzonym	 postępowaniu,	 zmiana	 treści	 SIWZ	 prowadzi	 do	 zmiany	 treści	

ogłoszenia	o	zamówieniu,	Zamawiający:	

 Zamieszcza	ogłoszenie	o	zmianie	ogłoszenia	w	Biuletynie	Zamówień	Publicznych	‐	

jeżeli	wartość	zamówienia	jest	mniejsza	niż	kwoty	określone	w	przepisach	wydanych	na	

podstawie	art.	11	ust.	8	Ustawy	pzp,	

8.	 	 Jeżeli	 w	 wyniku	 zmiany	 treści	 SIWZ	 nieprowadzącej	 do	 zmiany	 treści	 ogłoszenia	 o	

zamówieniu	 jest	niezbędny	dodatkowy	czas	na	wprowadzenie	zmian	w	ofertach,	Zamawiający	

przedłuża	 termin	 składania	 ofert	 i	 informuje	 o	 tym	Wykonawców,	 którym	 przekazano	 SIWZ	

oraz	zamieszcza	stosowną	informację	na	stronie	internetowej.	

9.	 	 Przedłużenie	 terminu	 składania	 ofert	 nie	 wpływa	 na	 bieg	 terminu	 składania	 wniosku,	 o	

którym	mowa		powyżej	w	pkt.	3		SIWZ.		

XII.		OPIS	SPOSOBU	OBLICZENIA	CENY	

1.	 Cena	 oferty	 winna	 być	 wyrażona	 w	 złotych	 polskich	 (PLN),	 w	 złotych	 polskich	 będą	

prowadzone	również	rozliczenia	pomiędzy	Zamawiającym	a	Wykonawcą.	

2.	Cena	oferty	powinna	zostać	wyliczona	przez	Wykonawcę	w	oparciu	o	całkowity	zakres	prac	

przedstawiony	w	opisie	przedmiotu	zamówienia.	Uznaje	się,	że	cena	oferty	w	całości	pokrywa	

wynagrodzenie	Wykonawcy.	

3.	Wykonawca	przedstawi	w	formularzu	oferty	ceny	netto,	należny	podatek	VAT	i	wyliczy	kwotę	

brutto.	
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4.	 Wykonawca	 ma	 obowiązek	 podać	 w	 formularzu	 oferty,	 zryczałtowaną	 cenę	 za	 realizację	

całości	zamówienia.	

5.	 	 Ustalenie	 prawidłowej	 stawki	 podatku	 VAT	 pozostaje	 w	 gestii	 Wykonawcy,	 który	

zobowiązany	jest	przyjąć	obowiązującą	stawkę	podatku	VAT	zgodnie	z	ustawą	z	dnia	11	marca	

2004	r.	o	podatku	od	towarów	i	usług	(tj.	Dz.	U.	z	2016	r.	poz.	710	z	późno	zm).	

6.	 	 Jeżeli	 złożono	ofertę,	której	wybór	prowadziłby	do	powstania	u	Zamawiającego	obowiązku	

podatkowego	zgodnie	z	przepisami	o	podatku	od	 towarów	 i	usług,	Zamawiający	w	celu	oceny	

takiej	oferty	doliczy	do	przedstawionej	w	niej	 ceny	podatek	od	 towarów	 i	usług,	który	miałby	

obowiązek	rozliczyć	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami.	

7.	 Cena	 może	 być	 tylko	 jedna	 za	 oferowany	 przedmiot	 zamówienia,	 nie	 dopuszcza	 się	

wariantowości	cen.	

8.	Ceny	podane	w	ofercie	należy	określać	z	dokładnością	do	dwóch	miejsc	po	przecinku,	stosując	

zasadę	opisaną	w	§	9	ust.	6	rozporządzenia	Ministra	Finansów	z	dnia	25	maja	2005	r.	w	sprawie	

zwrotu	podatku	niektórym	podatnikom	(	...	),	(tj.	Dz.	U.	Nr	95,	poz.	798).	Zaokrąglenia	do	dwóch	

miejsc	po	przecinku	należy	dokonać	 zgodnie	 z	 zasadą,	 że	końcówkę	poniżej	0,5	 grosza	należy	

pominąć,	a	końcówkę	0,5	grosza	i	wyższą	należy	zaokrąglić	do	1	grosza.	

9.		Cena	oferty	musi	obejmować	wszystkie	koszty	i	składniki	związane	z	realizacją	zamówienia	

wynikające	bezpośrednio	z	SIWZ,	opisu	przedmiotu	zamówienia	oraz	koszty	wszelkich	prac	

niezbędnych	 do	 zrealizowania	 przedmiotu	 zamówienia	 a	 nie	 wymienionych	 w	 dokumentach,	

których	wykonanie	 jest	konieczne	dla	prawidłowego	 i	kompleksowego	wykonania	przedmiotu	

zamówienia.	

10.	 W	 przypadku	 pominięcia	 przez	 Wykonawcę	 przy	 wycenie	 jakiegokolwiek	 elementu	

zamówienia	 określonego	 w	 opisie	 przedmiotu	 zamówienia	 i	 jej	 nie	 ujęcia	 w	 wynagrodzeniu	

ryczałtowym,	 Wykonawcy	 nie	 przysługują	 względem	 Zamawiającego	 żadne	 roszczenia	 z	

powyższego	tytułu,	a	w	szczególności	roszczenie	o	dodatkowe	wynagrodzenie.	

11.	Zamawiający	wyklucza	możliwość	wysuwania	przez	Wykonawcę	roszczeń	pod	jego	adresem	

z	uwagi	na	błędne	skalkulowanie	ceny.	

12.	 	 Skutki	 finansowe	 jakichkolwiek	 błędów	w	 obliczeniu	 ceny	 ofertowej	 obciążają	wyłącznie	

Wykonawcę	niniejszego	zamówienia.	W	związku	z	czym	Wykonawca	musi	przewidzieć	wszelkie	

okoliczności,	które	mogą	wpłynąć	na	cenę.	

13.	 	 Cenę	 ryczałtową	 traktować	 należy	 jako	 stałą	 i	 niezmienną	 z	 wyjątkiem	 sytuacji	 zmiany	

stawki	podatku	VAT.	



   Gmina Lipnica Wielka                                                          znak sprawy 271.12.2017
            
 Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4  
   
 

 

19 

14.	 	 Przed	 złożeniem	 oferty,	 Wykonawcy	 zobowiązani	 są	 do	 dokładnego	 zapoznania	 się	 z	

przedmiotem	 oraz	 zakresem	 zamówienia.	 Na	Wykonawcy	 przystępującym	 do	 przetargu	 ciąży	

obowiązek	 dokonania	 niezbędnych	 sprawdzeń,	 wyliczeń,	 ekspertyz	 w	 celu	 zapewnienia	

jednoznaczności	 składanej	 oferty	 zarówno	 w	 zakresie	 cenowo	 przedmiotowym,	 jak	 również	

odnośnie	terminu	realizacji.		

XIII.	Opis	kryteriów,	którymi	zamawiający	będzie	się	kierował	przy	wyborze	Oferty,	wraz	

z	podaniem	wag	tych	kryteriów	i	sposobu	oceny	ofert.	

1.Oferty	będą	oceniane	według	następujących	kryteriów	oceny	ofert:	

Kryterium	 Waga	(pkt)	

Cena	brutto	 60	

Warunki	gwarancji		 40	

1) Sposób	oceny	ofert:	

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

Cena	=	

Najniższa	 cena	 oferty	 spośród	 ofert	

niepodlegających	odrzuceniu	
	

x	60pkt	
Cena	oferty	ocenianej	

b)	 Ocena	 ofert	 w	 kryterium	 “	 Warunki	 gwarancji”	 zostanie	 przeprowadzona	 w	 następujący	

sposób:	

Warunki	gwarancji	 2	lata		 	3	lata		

Ilość	punktów	 0	 40	

	

W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu oferty  nie zaznaczy żadnego z kwadratów  
lub  zaznaczy więcej niż jeden kwadrat,  Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje okres 
gwarancji 2 lat  a w kryterium oceny „okres gwarancji” otrzyma 0 pkt. 

2.Obliczenia	 punktacji,	 zgodnie	 z	 wyżej	 wskazanymi	 kryteriami,	 zostaną	 dokonane	 z	

dokładnością	do	dwóch	miejsc	po	przecinku.	

3.	 Jako	 najkorzystniejsza	 zostanie	 uznana	 oferta,	 która	 nie	 podlega	 odrzuceniu	 oraz	 uzyska	

najwyższą	łączną	ocenę	w	wyżej	wymienionych	kryteriach	oceny	ofert.		
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4.	Jeżeli	złożono	ofertę,	której	wybór	prowadziłby	do	powstania	obowiązku	podatkowego	

Zamawiającego	zgodnie	z	przepisami	o	podatku	od	towarów	i	usług	w	zakresie	dotyczącym	

wewnątrzwspólnotowego	nabycia	towarów,	Zamawiający	w	celu	oceny	takiej	oferty	doliczy	

do	przedstawionej	w	niej	ceny	podatek	od	towarów	i	usług,	który	miałby	zapłacić	zgodnie	

z	obowiązującymi	przepisami.	

5.		Jeżeli	Wykonawca,	którego	oferta	została	wybrana,	będzie	uchylał	się	od	zawarcia	umowy	w	

sprawie	 niniejszego	 zamówienia	 publicznego,	 Zamawiający	 może	 wybrać	 ofertę	

najkorzystniejszą	 spośród	 pozostałych	 ofert,	 bez	 przeprowadzenia	 ich	 ponownego	 badania	 i	

oceny,	chyba,	że	zachodzą	przesłanki	unieważnienia	postępowania,	o	których	mowa	w	art.	93,	

ust	1	ustawy	pzp.	

XIV.	Miejsce	oraz	termin	składania	i	otwarcia	ofert.	

1	Oferty	winny	być	 złożone	w	pok.	Nr	 2	 na	 dzienniku	podawczym	w	Urzędzie	Gminy	Lipnica	

Wielka	w	terminie:	do	dnia	07/12/2017	do	godz.	10:00	

Złożona	oferta	zostanie	zarejestrowana	(dzień	i	godzina	wpływu)	oraz	otrzyma	kolejny	numer.	

Oferty	złożone	po	terminie	będą	zwrócone	składającym	bez	otwierania	kopert	lub	opakowań		

2.	 Otwarcie	 złożonych	 ofert	 nastąpi	w	 dniu:	07/12/2017	o	godz.	10:15	 w	 pok.	 Nr	 10	 (na	 1	

piętrze)	w	 siedzibie	 Zamawiającego	 tj.	 w	 Urzędzie	 Gminy	w	 Lipnicy	Wielkiej,	 34‐483	 Lipnica	

Wielka	nr	518.	

3.	Otwarcie	ofert	jest	jawne.	Bezpośrednio	przed	otwarciem	ofert	Zamawiający	poda	kwotę	jaką	

zamierza	przeznaczyć	na	sfinansowanie	zamówienia.	

XV.	Czynności	zamawiającego	po	dokonaniu	otwarcia	ofert.	

1.	Niezwłocznie	po	otwarciu	ofert	Zamawiający	zamieści	na	stronie	internetowej	informacje	

dotyczące	[art.	86	ust.	5	ustawy	pzp):		

 kwoty,	jaką	zamierza	przeznaczyć	na	sfinansowanie	zamówienia;	

 nazwy	firm	oraz	adresów	Wykonawców,	którzy	złożyli	oferty	w	terminie;	

 ceny,	 terminu	 wykonania	 zamówienia,	 okresu	 gwarancji	 i	 warunków	 płatności	

zawartych	w	ofertach.	

2.	Jeżeli	Wykonawca	nie	złożył	wymaganych	przez	Zamawiającego	oświadczeń	o	których	

mowa	w	rozdziale	VIII	pkt	1.1	SIWZ,	nie	złożył	na	wezwanie	Zamawiającego,	o	których	mowa	w	

rozdziale	 IX	 SIWZ	 oświadczeń	 lub	 dokumentów	 potwierdzających	 okoliczności	 spełniania	

warunków	 udziału	 w	 postepowaniu	 oraz	 braku	 podstaw	 do	 wykluczenia	 lub	 innych	

dokumentów	niezbędnych	do	przeprowadzenia	postepowania,	oświadczenia	lub	dokumenty	są	
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niekompletne,	 zawierają	 błędy	 lub	 budzą	 wskazane	 przez	 Zamawiającego	 wątpliwości,	

Zamawiający	wezwie	do	ich	złożenia,	uzupełnienia	lub	poprawienia	lub	do	udzielenia	wyjaśnień	

w	terminie	przez	siebie	wskazanym,	chyba	że	mimo	ich	złożenia,	uzupełnienia	lub	poprawienia	

lub	 udzielenia	 wyjaśnień	 oferta	 Wykonawcy	 podlega	 odrzuceniu	 albo	 konieczne	 byłoby	

unieważnienie	 postępowania.	 Jeżeli	 Wykonawca	 nie	 złożył	 wymaganych	 pełnomocnictw	 albo	

złożył	wadliwe	pełnomocnictwa,	 Zamawiający	wzywa	do	 ich	 złożenia	w	 terminie	 przez	 siebie	

wskazanym,	chyba	że	mimo	ich	złożenia	oferta	Wykonawcy	podlega	odrzuceniu	albo	konieczne	

byłoby	unieważnienie	postępowania.	

3.	 Zamawiający	 w	 toku	 badania	 i	 oceny	 ofert	 może	 żądać	 od	 Wykonawców	 wyjaśnień	

dotyczących	treści	złożonych	ofert		

4.	Omyłki	w	ofercie.	

4.1	Zamawiający	poprawi	w	ofercie	oczywiste	omyłki	pisarskie,	w	tym:	

 widoczną	mylną	pisownie	wyrazu;	

 ewidentny	błąd	gramatyczny;	

 niezamierzone	opuszczenie	wyrazu	bądź	jego	części;	

 ewidentny	błąd	rzeczowy;	

 rozbieżność	 pomiędzy	 ceną	 wpisaną	 liczbą	 i	 słownie,	 uznając	 za	 prawidłową	 cenę	

wynikającą	z	dokonanych	działań	matematycznych	służących	wyliczeniu	ceny.	

4.2	 Zamawiający	 poprawi	 w	 ofercie	 oczywiste	 omyłki	 rachunkowe	 z	 uwzględnieniem	

konsekwencji	rachunkowych	dokonanych	poprawek.	

4.3	 Zamawiający	 poprawi	 w	 ofercie	 omyłki	 polegające	 na	 niezgodności	 oferty	 z	 SIWZ,	

niepowodujące	istotnych	zmian	w	treści	oferty.	

4.4	 O	 dokonanych	 poprawach	 omyłek	 Zamawiający	 niezwłocznie	 zawiadomi	 Wykonawcę,	

którego	oferta	została	poprawiona.	

4.5	 Brak	 zgody	 Wykonawcy	 na	 poprawienie	 omyłki	 polegającej	 na	 niezgodności	 oferty	 ze	

specyfikacją,	niepowodującej	 istotnych	zmian	w	 treści	oferty,	musi	być	wyrażony	na	piśmie	w	

terminie	3	dni	od	daty	doręczenia	zawiadomienia.	W	przypadku	braku	sprzeciwu	wykonawcy	w	

tym	terminie,	uznaje	się	iż	Wykonawca	wyraża	zgodę	na	poprawienie	ww.	omyłki.	

5.	Oferty	o	takiej	samej	cenie	lub	koszcie.	

5.1.	 jeżeli	 nie	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	

spośród	 tych	 ofert	 wybiera	 ofertę	 z	 najniższą	 ceną	 lub	 najniższym	 kosztem,	 a	 jeżeli	 zostały	

złożone	 oferty	 o	 takiej	 samej	 cenie	 lub	 koszcie,	 Zamawiający	 wzywa	 Wykonawców,	 którzy	
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złożyli	 te	oferty,	 do	 złożenia	w	 terminie	określonym	przez	Zamawiającego	ofert	dodatkowych	

[art.	91	ust	4	ustawy	pzpJ.	

5.2.	Wykonawcy,	składający	oferty	dodatkowe,	nie	mogą	zaoferować	cen	lub	kosztów	

wyższych	niż	zaoferowane	w	złożonych	ofertach		

6.	Rażąco	niska	cena	‐	zasady	oceny		

6.1.	Jeżeli	zaoferowana	cena	lub	koszt,	lub	ich	istotne	części	składowe,	wydają	się	rażąco	niskie	

w	 stosunku	 do	 przedmiotu	 zamówienia	 i	 budzi	wątpliwości	 Zamawiającego	 co	 do	możliwości	

wykonania	przedmiotu	zamówienia	zgodnie	z	wymaganiami	określonymi	przez	Zamawiającego	

lub	wynikającymi	 z	 odrębnych	 przepisów,	 Zamawiający	 zwraca	 się	 o	 udzielenie	wyjaśnień,	w	

tym	złożenie	dowodów,	dotyczących	wyliczenia	ceny	lub	kosztu,	w	szczególności	w	zakresie:	

 oszczędności	 metody	 wykonania	 zamówienia,	 wybranych	 rozwiązań	 technicznych,	

wyjątkowo	 sprzyjających	 warunków	 wykonania	 zamówienia	 dostępnych	 dla	

Wykonawcy,	 oryginalności	 projektu	 Wykonawcy,	 kosztów	 pracy,	 których	 wartość	

przyjęta	do	ustalenia	ceny	nie	może	być	niższa	od	minimalnego	wynagrodzenia	za	pracę	

albo	minimalnej	stawki	godzinowej,	ustalonych	na	podstawie	przepisów	ustawy	z	dnia	

10	października	2002	r.	o	minimalnym	wynagrodzeniu	za	pracę	(tj.	Dz.U.	z	2015	r.,	poz.	

2008	oraz	z	2016	r.	poz.	1265,	z	późno	zm.);	

 pomocy	publicznej	udzielonej	na	podstawie	odrębnych	przepisów;	

 wynikającym	 z	 przepisów	 prawa	 pracy	 i	 przepisów	 o	 zabezpieczeniu	 społecznym,	

obowiązkach	w	miejscu,	w	którym	realizowane	jest	zamówienia;	

 wynikającym	z	przepisów	prawa	ochrony	środowiska;	

 powierzenia	wykonania	zamówienia	Podwykonawcy;	

6.2	W	przypadku	gdy	cena	całkowita	oferty	jest	niższa	o	co	najmniej	30%	od:		

 wartości	 zamówienia	 powiększonej	 o	 należny	 podatek	 od	 towarów	 i	 usług,	 ustalonej	

przed	 wszczęciem	 postępowania	 zgodnie	 z	 art.	 35	 ust.	 1	 i	 2	 ustawy	 pzp	 lub	 średniej	

arytmetycznej	 cen	 wszystkich	 złożonych	 ofert,	 Zamawiający	 zwraca	 się	 o	 udzielenie	

wyjaśnień	o	których	mowa	w	pkt.	6.1	SIWZ,	chyba	że	rozbieżność	wynika	z	okoliczności	

oczywistych,	które	nie	wymagają	wyjaśnienia;	

 wartości	 zamówienia	 powiększonej	 o	 należny	 podatek	 od	 towarów	 i	 usług,	

zaktualizowanej	 z	 uwzględnieniem	 okoliczności,	 które	 nastąpiły	 po	 wszczęciu	

postępowania,	 w	 szczególności	 istotnej	 zmiany	 cen	 rynkowych,	 Zamawiający	 może	

zwrócić	się	o	udzielenie	wyjaśnień	o	których	mowa	w	pkt.	6.1	SIWZ.	
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6.3	 Obowiązek	 wykazania,	 że	 oferta	 nie	 zawiera	 rażąco	 niskiej	 ceny	 lub	 kosztu	 spoczywa	 na	

Wykonawcy.	

7.		Zamawiający	poinformuje	niezwłocznie	wszystkich	wykonawców	o	[art.	92	ust.	1	

ustawy	pzp]:	

7.1	 wyborze	 naj	 korzystniejszej	 oferty,	 podając	 nazwę	 albo	 imię	 i	 nazwisko,	 siedzibę	 albo	

miejsce	 zamieszkania	 i	 adres,	 jeżeli	 jest	 miejscem	 wykonywania	 działalności	 Wykonawcy,	

którego	ofertę	wybrano,	oraz	nazwy	albo	imiona	i	nazwiska,	siedziby	albo	miejsca	zamieszkania	

i	 adresy,	 jeżeli	 są	miejscami	wykonywania	 działalności	Wykonawców,	 którzy	 złożyli	 oferty,	 a	

także	punktację	przyznaną	ofertom	w	każdym	kryterium	oceny	ofert	i	łączną	punktację,		

7.2	Wykonawcach,	którzy	zostali	wykluczeni,	

7.3	 Wykonawcach,	 których	 oferty	 zostały	 odrzucone,	 powodach	 odrzucenia	 oferty,	 a	 w	

przypadkach,	o	których	mowa	wart.	89	ust.	4	 i	5	ustawy	Pzp,	braku	równoważności	 lub	braku	

spełniania	wymagań	dotyczących	wydajności	lub	funkcjonalności,		

7.4.	unieważnieniu	postępowania	‐	podając	uzasadnienie	faktyczne	i	prawne.	

W	przypadkach,	o	których	mowa	wart.	24	ust.	8	ustawy	pzp	(procedura	"self‐cleaning"],	

informacja,	o	której	mowa	w	pkt.	7.2	SIWZ,	zawiera	wyjaśnienie	powodów,	dla	których	

dowody	przedstawione	przez	Wykonawcę,	Zamawiający	uznał	za	niewystarczające.	

Informacje,	 o	 których	 mowa	 w	 pkt.	 	 7.1	 i	 7.4	 powyżej	 Zamawiający	 zamieści	 na	 stronie	

internetowej:	www.lipnicawielka.pl	

8.	Unieważnienie	postępowania.	

Zamawiający	 unieważni	 postępowanie	 o	 udzielenie	 zamówienia	 w	 przypadkach	 określonych	

wart.	93	ust.	1	ustawy	Pzp.	

XVI.		Termin	związania	ofertą.	

1.	Oferty	muszą	zachować	ważność	przez	okres	30	dni.	

2.	Bieg	terminu	rozpoczyna	się	wraz	z	upływem	terminu	składania	ofert.		

3.	Wykonawca	samodzielnie	lub	na	wniosek	Zamawiającego	może	przedłużyć	termin	związania	

ofertą,	 z	 tym	 że	 Zamawiający	 może	 tylko	 raz,	 co	 najmniej	 3	 dni	 przed	 upływem	 terminu	

związania	ofertą,	zwrócić	się	do	Wykonawców	o	wyrażenie	zgody	na	przedłużenie	tego	terminu	

o	oznaczony	okres,	nie	dłuższy	jednak	niż	60	dni	(art.	85	ust.	1	pkt	2	Ustawy	pzp).	

4.	 W	 przypadku	 wniesienia	 odwołania	 po	 upływie	 terminu	 składania	 ofert	 bieg	 terminu	

związania	ofertą	ulega	zawieszeniu	do	czasu	ogłoszenia	przez	Izbę	(KIO]	orzeczenia.			

XVII.	Wymagania	dotyczące	zabezpieczenia	należytego	wykonania	umowy.	

Zamawiający	nie	wymaga	wniesienia	zabezpieczenia	należytego	wykonania	umowy.	
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XVIII.	Istotne	dla	stron	postanowienia,	które	zostaną	wprowadzone	do	treści	Zawierane'	

umowy	w	sprawie	zamówienia	publicznego_	

Istotne	postanowienia	umowy	zawiera	wzór	umowy,	który	stanowi	załącznik	nr	6	do	niniejszej	

specyfikacji.	

XIX.	 Pouczenie	 o	 środkach	 ochrony	 prawnej	 	 przysługującej	 wykonawcy	 w	 toku	

postepowania	o	udzielenie	zamówienia.	

1.	 Środki	 ochrony	 prawnej	 (Dz.	 VI	 Ustawy	 pzp)	 przysługują	 Wykonawcy,	 a	 także	 innemu	

podmiotowi,	 jeżeli	ma	lub	miał	interes	w	uzyskaniu	przedmiotowego	zamówienia	oraz	poniósł	

lub	może	ponieść	szkodę	w	wyniku	naruszenia	przez	Zamawiającego	przepisów	ustawy	‐	Prawo	

zamówień	publicznych.	

2.	 Środki	 ochrony	 prawnej	 wobec	 ogłoszenia	 o	 zamówieniu	 oraz	 SIWZ	 przysługują	 również	

organizacjom	wpisanym	na	listę,	o	której	mowa	wart.	154	pkt	5	ustawy	pzp.	

3.	Środkami	ochrony	prawnej	są:	

 odwołanie,	zgodnie	z	art	180	ustawy	pzp,	

 skarga	do	sądu,	zgodnie	z	art	198a		ustawy	pzp,	

4.	 Odwołanie	 przysługuje	 wyłącznie	 od	 niezgodnej	 z	 przepisami	 ustawy	 czynności	

Zamawiającego	podjętej	w	postępowaniu	o	zamówienia	publiczne	lub	zaniechaniu	czynności,	do	

której	Zamawiający	jest	zobowiązany	na	podstawie	ustawy	pzp.	

5.	Odwołanie	wnosi	się	do	Prezesa	Izby	zgodnie	z	wymogami	określonymi	w	art.	180	ust	4	

ustawy	pzp.	

XX.	Podwykonawcy	

Szczegółowe	zapisy	odnośnie	Podwykonawstwa,	zawarto	we	wzorze	umowy	stanowiącym	

załącznik	nr	6	do	niniejszej	SIWZ.	

XXI.	Informacja	o	formalnościach	 jakie	powinny	zostać	dopełnione	po	wyborze	Oferty	w	

celu	zawarcia	umowy	w	sprawie	zamówienia	publicznego.	

1.	Wykonawcy	wspólnie	uczestniczący	w	postępowaniu,	których	oferta	zostanie	uznana	za	

naj	korzystniejszą	zobowiązani	są	najpóźniej	w	dniu	podpisania	umowy	do	przedstawienia	

umowy	regulującej	ich	współpracę.	

XXII.	Zamówienia	uzupełniające.	

Zamawiający	 nie	 przewiduje	 udzielenia	 zamówień	 polegających	 na	 powtórzeniu	 podobnych	

usług	do	niniejszego	postępowania	o	których	mowa	w	art.	67	ust.	1	pkt	6	ustawy.		

XXIII.	Oferty	wariantowe.	

Zamawiający	nie	dopuszcza	możliwości	składania	oferty	wariantowej.	
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XXIV.	Aukcja	elektroniczna	

Zamawiający	 nie	 przewiduje	 wyboru	 najkorzystniejszej	 oferty	 z	 zastosowaniem	 aukcji	

elektronicznej	

XXV.	Umowa	ramowa	

Zamawiający	nie	przewiduje	zawarcia	umowy	ramowej.	

XXVI.	Dynamiczny	system	zakupów	

Zamawiający	nie	przewiduje	ustanowienia	dynamicznego	systemu	zakupów.	

XXVII.	Wymagania	zatrudnienia	przez	Wykonawcę	lub	Podwykonawcę	na	podstawie	umowy	

o	pracę	osób	wykonujących	wskazane	przez	Zamawiającego	czynności	[art.	29	ust.	3a	oraz	art.	

36	ust.	2	pkt	80	ustawy	pzp]	‐	nie	dotyczy	

XXVIII.	Wysokość	zwrotu	kosztów	udziału	w	postepowaniu.	

Zamawiający	 nie	 przewiduje	 zwrotu	 kosztów	 udziału	 w	 niniejszym	 postępowaniu	

przetargowym.	

XXIX.		Finansowanie	projektu/programu	ze	środków	Unii	Europejskiej	

Zamówienie	nie	jest	finansowane	ze	środków	Unii	Europejskiej.	

26.	WYKAZ	ZAŁACZNIKÓW	

Załącznik	Nr	1	‐	Formularz	oferty	

Załącznik	Nr	2	‐	Oświadczenie	dotyczące	spełnienia	warunków	udziału	w	postępowaniu	

Załącznik	Nr	3	‐	Oświadczenie	dotyczące	przesłanek	wykluczenia	z	postępowania	

Załącznik	Nr	4	‐	Oświadczenie/Informacja	o	przynależności	bądź	braku	przynależności	do	

Grupy	Kapitałowej	

Załącznik	Nr	5	‐	Wykaz	wykonanych	dostaw	

Załącznik	Nr	6	‐	Wzór	umowy	

Załącznik	Nr	7	‐	Szczegółowy	opis	wymogów	

	

Wyżej	wymienione	załączniki	stanowią	integralną	część	niniejszej	specyfikacji. 


