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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Rozdział I. Nazwa i adres Zamawiającego
Ochotnicza Straż Pożarna, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Zakup nowego średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Łubkach gm. Radomin” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej “SIWZ”.
2. Adres Zamawiającego:
Ochotnicza Straż Pożarna w Łubkach
87-404 Radomin, Łubki 5
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Zamówienie publiczne zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego wg
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.
1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej
podstawie.
2. Przedmiotowe zamówienie dotyczy zamówienia udzielanego w całości, dla którego stosuje
się przepisy dotyczące dostaw.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ww. ustawy.
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Opis ogólny - dostawa 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem
4x4
2. Oznakowanie sprzętu wg CPV 34144210-3 – wozy strażackie.
3. Przedmiot zamówienia i jego wymagania szczegółowe opisano w załączniku nr 1 do SIWZ.
4. Sprzęt wchodzący w skład dostawy ujęty w wykazie wyrobów wymagających
dopuszczenia do użytkowania musi posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobów służących zapewnieniu zasad 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 ze zmianami).
5. Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z
uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą
Prawo o ruchu drogowym. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu
Świadectwo zgodności WE, świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpożarowej na terenie polski - CNBOP
6. Informacje dodatkowe.
1). Pojazd jak i wyposażenie będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe
(rok produkcji – nie wcześniejszy niż 2018).
2). Silnik pojazdu winien spełniać normę emisji spalin EURO 6
7. Odbiór przedmiotu umowy (realizacja dostaw).
Odbiór przedmiotu dostawy nastąpi w siedzibie WYKONAWCY, szkolenie z obsługi nastąpi
zgodnie z zapisami w projekcie umowy.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
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9. Zgodnie z art. 30 ustawy Pzp, w miejscu gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za
pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego
rozwiązania spoczywa na WYKONAWCY.
Rozdział IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
O zamówienie mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy :
1) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp spełniają warunki dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
W ww. zakresie ZAMAWIAJĄCY wymaga od WYKONAWCY spełnienia jedynie warunku
szczegółowego dotyczącego wiedzy i doświadczenia, że WYKONAWCA zrealizował
minimum 2 dostawy na kwotę, co najmniej 760 000 zł brutto każda, o podobnym charakterze
(samochody pożarnicze), z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. WYKONAWCA może
polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, w takiej sytuacji zobowiązany jest to
udowodnić Zamawiającemu zgodnie z treścią art. 26 ustawy Pzp.
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ustawy Pzp.
3) Zaoferują pojazd z silnikiem spełniającym normę emisji spalin EURO 6.
4) Zaoferują podwozie pojazdu, które będzie posiadać świadectwo homologacji typu lub
świadectwo zgodności WE.
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie oceny złożonych
oświadczeń i wymaganych dokumentów dołączonych do oferty. Ocena spełnienia
poszczególnych warunków dokonana zostanie na zasadzie – WYKONAWCA „spełnia” albo
„nie spełnia” poszczególne warunki.
2. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1) W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu WYKONAWCA powinien
załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia (pod rygorem wykluczenia
wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia):
Lp.
1.

2.

3.
4.

Nazwa (rodzaj) dokumentu
Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp –
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
Oświadczenia :
- o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4A,
- o spełnianiu warunków udziału załącznik nr 4B.
Oświadczenie w zakresie warunków kontraktowych załącznik nr 5.
Oświadczenie WYKONAWCY o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 6
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5.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, dotyczącego wiedzy i doświadczenia
WYKONAWCA zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz wykonanych, co najmniej 2
dostaw o wartości minimum 760 000 zł brutto każda, o podobnym charakterze (samochody
specjalne), z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z załączeniem dowodów, że zostały
wykonane należycie w rozumieniu par. 1 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane. WYKONAWCA może polegać na wiedzy i doświadczeniu
innych podmiotów, w takiej sytuacji zobowiązany jest to udowodnić Zamawiającemu zgodnie
z treścią art. 26 2 b ustawy Pzp.

6.

Świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad 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 ze zmianami). Kompletne
świadectwo dopuszczenia oraz sprawozdanie z badań powinno być dołączone do oferty.
Dopuszcza się dostarczenie świadectwa najpóźniej w dniu dostawy sprzętu. W takim
przypadku należy dołączyć do oferty stosowne oświadczenie .

7.

Świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności WE. Dokument winien być dołączony do
oferty. Dopuszcza się dostarczenie świadectwa najpóźniej przy dostawie pojazdu. W takim
przypadku należy dołączyć do oferty stosowne oświadczenie

8.

Dokument wystawiony przez producenta podwozia potwierdzający spełnianie warunków normy emisji
spalin EURO 6.

3. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Zamawiający w prowadzonym postepowaniu dopuszcza przekazywanie oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji w formie pisemnej, lub mail.
2. WYKONAWCA może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami Zamawiający przekaże WYKONAWCOM, którym przekazał SIWZ oraz
udostępni na własnej stronie internetowej.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą maila będą
uważane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i
zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
4. Nie przewiduje się zwołania zebrania wykonawców.
5. Wszelką korespondencję należy kierować na : pocztą na adres Urząd Gminy
Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin oraz email: osp.lubki@onet.pl
4.Wskazanie osób uprawnionych do kontaktów z wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z WYKONAWCAMI są:
Krzysztof Zieliński tel. 500 670 476
w godz. od 8:00 do 15:00
poczta e-mail: osp.lubki@onet.pl
Emilia Miądzel tel. 730-012-916
w godz. 8:00 -15:00
poczta e-mail: e.miadzel@radomin.pl

5. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium
6.
Termin związania ofertą.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
7. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
8. Termin realizacji zamówienia, warunki gwarancji



1) Termin dostawy do 15 listopada 2019 r.
2) Okres gwarancji :
 minimum 12 miesięcy gwarancji na zamontowane na stałe elementy pojazdu lub
dłużej zgodnie z warunkami dostawcy sprzętu.

Rozdział V. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w bezpośrednio pod wskazany adres, czyli
Urząd Gminy Radomin 87-404 Radomin, Radomin 1a w terminie najpóźniej do dnia
24.06.2019 r., do godz. 12.00. Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej zewnętrznej i
wewnętrznej kopercie z tym, że:
1.1 Kopertę zewnętrzną należy zaadresować jak niżej:
Ochotnicza Straż Pożarna w Łubkach, Radomin 1a, 87-404 Radomin oraz opatrzona
napisem: Oferta na przetarg „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubkach gm. Radomin” bez nazwy i pieczątki
firmy;
1.2 Koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby
można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
1.3. Ofertę składaną za pośrednictwem np.: Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy
przygotować w sposób określony w ppkt 1.1 i 1.2. oraz przesłać w zewnętrznym opakowaniu
zaadresowanym w następujący sposób:
1.4 Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako
zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie
określonym w SIWZ) ponosi WYKONAWCA.
1.5. Przez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamkniecie, należy rozumieć taki
sposób zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwia osobom postronnym, czyli
jakiejkolwiek osobie, zapoznanie się przed upływem terminu otwarcia ofert z jakimkolwiek
elementem treści oświadczeń złożonych przez wykonawcę.
1.6. WYKONAWCA na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z
numerem, jakim oznakowana została oferta.
1.7. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019 r o godz.12.15., w siedzibie Urzędu Gminy
Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin
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3. WYKONAWCY mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecności WYKONAWCY przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle WYKONAWCY,
na jego pisemny wniosek, informację z sesji otwarcia.
Rozdział VI. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta musi zawierać:
Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 2 oraz pozostałe załączniki.
1.1. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez WYKONAWCÓW
warunków udziału w postępowaniu (wymienione w siwz).
1.2. Oświadczenie w zakresie warunków kontraktowych załącznik nr 5 do siwz,
1.3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej załącznik nr 6 do siwz,
1.4. Dokument stwierdzający ustanowienie przez wykonawców ubiegających się o
zamówienie wspólnie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie podmiotów wspólnie
ubiegających się o zamówienie np. spółki cywilnej, konsorcjum).
1.5. Specyfikację techniczną oferowanego przez WYKONAWCĘ przedmiotu zamówienia
zawierającą w szczególności:
a) opis techniczny pojazdu z wyposażeniem oraz opis szczegółowy (w zakresie spełnienia
min. warunków – zgodnie z załącznikiem nr 1),
b) warunki gwarancji i serwisu.
Specyfikacja techniczna musi zawierać stosowne informacje potwierdzające spełnienie
minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia postawionych przez
Zamawiającego.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie
formularzy przekazanych przez zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie
załączników opracowanych przez WYKONAWCĘ, pod warunkiem, że będą one identyczne
co do treści z formularzami opracowanymi przez zamawiającego. WYKONAWCY, którzy
dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną, stosowanie do
zaistniałej sytuacji, wykluczeni z ubiegania się o niniejsze zamówienie lub też ich oferty
zostaną odrzucone.
3. Dokumenty w języku obcym muszą być składane przez WYKONAWCÓW wraz z ich
tłumaczeniem.
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do
reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej
cenie oferty.
5. WYKONAWCA ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane należycie
przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i WYKONAWCY.
6.1 W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i WYKONAWCY lub
osoby wymienione w pkt 6.3.
6.2 Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej
kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
6.3 W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) WYKONAWCY, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału podpisanego przez osobę
(osoby), których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego
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(ewidencyjnego) WYKONAWCY, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych
dokumentach albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
6.4 Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących
złożonej oferty.
6.5 Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty)
była ponumerowana kolejnymi numerami i podpisana.
6.6 Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób
uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz
uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
6.7 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być
parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka
(podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z
imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
Rozdział VII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z całościową realizacją dostawy
1 sztuki średni samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 (zgodnie z wymaganiami
określonymi przewidzianym w umowie). Wyliczenia ceny należy dokonać według wzoru:
Cena netto + podatek VAT = cena całkowita (brutto)
2. Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie. Cena za realizację przedmiotu
zamówienia zawiera wszelkie oferowane upusty. Określone w ten sposób wynagrodzenie
obejmuje wszystkie koszty składające się na realizację dostawy stanowiącej przedmiot
zamówienia, zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i we wzorze umowy. Cena obejmuje
wszystkie wydatki niezbędne do realizacji zamówienia.
3. Rozliczenia mogą być prowadzone tylko w walucie złoty polski (PLN).
4. Inne wartości poza ceną, które będą podane w obcych walutach przeliczane będą wg kursu
NBP na dzień wszczęcia postępowania.
Rozdział VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty. Sposób oceny ofert.
Nr
1
2

Nazwa kryterium
Cena (koszt)
Termin dostawy

Waga
60 %
40 %

1. Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena i gwarancja będzie obliczana zgodnie z
poniższym wzorem:
Nr kryterium

Wzór

1

Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Termin dostawy
Liczba punktów = Ozn war2
Ozn war2 wg indywidualnej oceny członków Komisji w skali od 0 lub 10.
W tym kryterium Wykonawcy mogą uzyskać dodatkowe punkty za zobowiązanie się do

2

7

krótszego terminu dostawy. Maksymalny termin dostawy to 15 listopad 2019. Za wykonanie
zamówienia w terminie krótszym komisja przyzna dodatkowe punkty:
- za wykonanie zamówienia w terminie do 05.11.2019 - 5 pkt
- za wykonanie zamówienia w terminie do 30.10.2019 - 15 pkt
W przypadku zobowiązania do terminu dostawy po 15.11.2019 r. oferta Wykonawcy
zostanie odrzucona, z powodu niezgodności z treścią specyfikacji istotnych warunków.

2. W przypadku podmiotów zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są
zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju i ich oferty zawierają cenę z 0% stawką
podatku VAT, Zamawiający dokonując oceny ofert w kryterium ceny dla porównania tych
ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego,
obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła.
3. Informujemy Wykonawców o obowiązku poinformowania Zamawiającego w ofercie, o
powstaniu obowiązku podatkowego ze wskazaniem nazwy towaru, którego dostawa
będzie prowadziła do jego powstania, oraz wartości kwoty bez kwoty podatku VAT.
4. Oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert i wg metodyki oceny ofert dokona komisja
powołana przed terminem składania ofert, zgodnie z uchwałą zarządu OSP w Grucie.
5. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
6. Komisja wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma
największą liczbę punktów.
Rozdział IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Rozdział X. Informacje o formalnościach, po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy, unieważnienie postępowania
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie o
wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy,
3. Przed podpisaniem umowy wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie przekażą
Zamawiającemu oryginał umowy (lub jej kserokopię poświadczony za zgodność) regulującą
zasady realizacji przez nich przedmiotowego zamówienia (dotyczy jedynie wykonawców
ubiegających się o zamówienie wspólnie).
4. W przypadku, gdy WYKONAWCA, którego oferta została wybrana, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp.
5. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zbada upoważnienie osób podpisujących
umowę ze strony WYKONAWCY do reprezentacji firmy.
6.UWAGA: Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 UZP zastosuje procedurę
odwróconą: „Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.
Rozdział XI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Zakres zmian (istotnych) w
trybie art. 144 ust. 1 ustawy dopuszczalnych przez Zamawiającego
1. Istotne postanowienia do umowy są określone w projekcie umowy - załącznik nr 3 do
SIWZ.

2. Zakres zmian umowy dopuszczalnych przez Zamawiającego po uprzednim uzyskaniu jego
zgody w następujących przypadkach:
- działania siły wyższej,
- przeszkód lub warunków, które mogą mieć wpływ na realizacje dostaw, a które nie mogły
być racjonalnie przewidziane przez kompetentnego WYKONAWCĘ lub zamawiającego, w
zakresie rodzaju/modelu sprzętu w przypadku obiektywnej niemożności dostarczenia sprzętu
(zakończona produkcja, niedostępność na rynku, etc.) umowę można zmienić co do
rodzaju/typu/modelu sprzętu, pod warunkiem, że urządzenie/urządzenia będą nowszą wersją
oferowanego modelu, będą miały lepsze wszystkie parametry, bądź część parametrów i
pozostałe parametry bez zmian,
- szczególnie uzasadniane zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do koncepcji
przedstawionej w ofercie wynikające z procesu projektowania i zabudowy samochodu ze
szczególnym uwzględnieniem zmian korzystnych dla zamawiającego,
Zmiana umowy możliwa jest także w następujących przypadkach:
- zaistnienia omyłki pisarskiej,
- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację zamówienia,
- przypadku powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jej jednoznacznej interpretacji.
3. Zmiany umowy określone w ust. 2 nie będą skutkować zmianą ceny umowy, ani
naliczeniem kar umownych, bądź odsetek ustawowych za zwłokę dla którejkolwiek ze stron
umowy.
Rozdział XII.
Informacja o środkach ochrony prawnej WYKONAWCY w toku przysługujących
postępowania o udzielenie zamówienia.
W toku prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, środki ochrony prawnej
przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej, którą prowadzi Prezes UZP i ogłasza na stronie internetowej Urzędu. W toku
prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mają zastosowanie przepisy
zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej” art. 179-198g,
określające zasady wnoszenia odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i skarg do sądu
na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze
wydane na podstawie artykułu 198 Prawa zamówień publicznych.

Rozdział XIII. Podstawa prawna prowadzonego postępowania oraz uwagi końcowe
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w oparciu o:
1. Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 ze zm.).
2. Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018.2174 ze
zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i
życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów użytkownikowi
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zmianami).
4. Poza przypadkami, o których mowa w niniejszej SIWZ, oferta zostanie odrzucona, jeżeli
będzie sprzeczna z ustawą PZP i SIWZ.

Załączniki:
1. Wymagania techniczne - załącznik nr 1.
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2
3. Istotne postanowienia do umowy - załącznik nr
4.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4A.
5.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 4B.
6. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5

