Znak sprawy: OSP.271.2.2021

Zamawiający:
Ochotnicza Straż Pożarna w Mucharzu
34-106 Mucharz 226
Adres strony internetowej Zamawiającego: https://ospmucharz.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl
adres poczty elektronicznej: watam@interia.pl
tel. 602757470

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 i poniżej progów unijnych,
o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego z napędem 4X4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mucharzu

Mucharz, 17.08.2021 rok
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Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz
strony internetowej prowadzonego
Ochotnicza Straż Pożarna w Mucharzu reprezentowana przez Prezes OSP w Mucharzu Witolda Watę
Siedziba: Mucharz 226, 34-106 Mucharz
NIP: 551-26-21-794, REGON: 356367940 Adres poczty elektronicznej: watam@interia.pl
tel. 602757470
Adres strony internetowej Zamawiającego: https://ospmucharz.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl (na tej stronie
udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia).
Rozdział II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowanie o udzielenie
zamówienia
https://ospmucharz.pl
Rozdział III. Tryb udzielenia zamówienia publicznego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej: „ustawą Pzp”.
Rozdział IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty
z możliwością prowadzenia negocjacji
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
Rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo –
gaśniczego z napędem 4X4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mucharzu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
1) Opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
1) 34144210-3 - Wozy strażackie
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie dokumenty wymagane przez obowiązujące
przepisy prawa do rejestracji pojazdu na terenie kraju.
5. Wraz z samochodem zostanie przekazany komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji jako
samochód specjalny, przeznaczenie pożarniczy, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo
o ruchu drogowym” (Dz. U. 2021 poz. 450 z późn. zm.).
6. Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem
wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450 z późn. zm.).
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, stanowi
jego wyłączną własność, jest nowy - rok produkcji 2021, sprawny technicznie i wolny od wad.
8. Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się w siedzibie Wykonawcy – jako miejsce spełnienia
świadczenia, w obecności przedstawicieli stron umowy, w terminie ustalonym przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy.
9. Wydanie samochodu zostanie poprzedzone prezentacją sprawności autopompy i urządzeń
zamontowanych w ww. samochodzie (np. maszt, wciągarka, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa,
lampy robocze itp.), przeglądem technicznym w stacji diagnostycznej.
10. Obsługę urządzeń zamontowanych i autopompy należy wykonywać zgodnie z instrukcją ustną
bądź pisemną przedstawioną podczas prezentacji w siedzibie Wykonawcy.
11. Odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu
zdawczo odbiorczego, podpisanego bez zastrzeżeń przez przedstawicieli obu stron umowy
i sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron. Podstawą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego jest stwierdzenie zgodności
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wykonania przedmiotu zamówienia z warunkami określonymi w dokumentach przedmiotowego
postępowania.
12. W przypadku stwierdzenia wad dotyczących przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany
jest, na swój koszt i ryzyko, do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu zamówienia na
wolny od wad.
13. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony do odbioru przedmiot zamówienia nie odpowiada
opisowi zawartemu w dokumentach przedmiotowego postępowania Wykonawca zobowiązany jest,
na swój koszt i ryzyko, do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia lub wymiany przedmiotu zamówienia zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
14. W przypadkach, o których mowa w ust. 12 i ust. 13 zostanie sporządzony protokół stwierdzający
zaistniałe wady lub niezgodności w stosunku do dokumentów przedmiotowego postępowania.
Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Protokół podpisują przedstawiciele obydwu stron.
15. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć samochód w zakresie OC i AC na trasie od siedziby
Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, na czas nie krótszy niż 48 godzin od daty odbioru.
16. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie przeglądu technicznego przed wydaniem
pojazdu Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający, że
badanie techniczne pojazdu dopuszczające do ruchu jest ważne min. 10 miesięcy od daty dostawy
przedmiotu zamówienia.
17. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, do skompletowania
i przekazania Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej dokumentacji, w tym pozwalającej na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wymaganej do zarejestrowania pojazdu,
będącego przedmiotem zamówienia.
18. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków
określonych w ust. 16 lub 17, Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia dostawy
i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W takiej sytuacji, Wykonawca jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich ww. obowiązków, na własny koszt i ryzyko, w terminie uzgodnionym przez
Strony.
19. Z dniem dostarczenia przedmiotu zamówienia oraz podpisania przez Strony protokołu
zdawczo odbiorczego, o którym mowa w ust. 11, na Zamawiającego przechodzi własność
przedmiotu zamówienia.
20. Samochód przekazany przez Wykonawcę Zamawiającemu będzie posiadał pełny zbiornik paliwa
oraz uzupełnione inne płyny eksploatacyjne.
21. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie dostawy jednego zamówienia o charakterze
specjalistycznym. Zamawiający, po przeanalizowaniu zakresu oraz wielkości zamówienia, a także
Wykonawców, którzy biorą udział w tego rodzaju zamówieniach (małe i średnie przedsiębiorstwa)
uznał, iż podział zamówienia groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi i nadmiernymi
kosztami wykonania zamówienia, a potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców
realizujących poszczególne części zamówienia mogłyby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu
zamówienia (w tym terminowemu). Ponadto istniałoby ryzyko niewykonania części zamówienia.
Zamawiający zrobił rozeznanie rynku i tego typu zamówieniami zajmują się wyspecjalizowane
w tym kierunku firmy. Jeden wykonawca zapewni unifikację zarówno materiałową jak
i technologiczną.
Rozdział VI. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.
Rozdział VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy
1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach
określonych we wzorze umowy.
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Rozdział XIII. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale XXI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Rozdział IX. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
Na potwierdzenie, że oferowana przez Wykonawcę dostawa samochodu spełnia określone przez
Zamawiającego w SWZ wymagania Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą
następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) Wypełniony przez Wykonawcę załącznik nr 8 do SWZ, zawierający zestawienie parametrów
technicznych i wyposażenia oferowanego przedmiotu zamówienia.
Rozdział X Poleganie na zasobach innych podmiotów
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub
jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostepniających zasoby, jeśli
podmioty te wykonają świadczenie do realizacji, którego te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ (składany wraz
z ofertą).
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza,
że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) Sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, 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.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem
Wykonawcy.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
8. Wykonawca nie może, po upływie składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale XXIV ust. 1 także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych
w Rozdziale XXIV SWZ.
10. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez
Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
Rozdział XI. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy
Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takich
przypadkach Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia
potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza,
powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
1) Postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
2) Wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
3) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia
o których mowa w Rozdziale XXIV ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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Rozdział XII. Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy.
2. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom o ile są już mu znani.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, przedstawia
oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.
4. W przypadku, jeżeli wobec Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda,
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego Podwykonawcę pod
rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji części zamówienia.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenia i dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
7. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.
8. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
Rozdział XIII. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej.
1. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2452).
2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3. W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, z którego
wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się
zamówienie (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18. ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 poz. 346 z póź. zm.),
z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych.
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 3, przekazywane
w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 poz. 670 z późn. zm.), lub
jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
miniPortralu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego
pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.
6. Korzystanie z miniPortal jest bezpłatne.
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7. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez
strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: za pośrednictwem
miniPortralu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego
pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal. Uwaga: adres skrytki ePUAP (nazwa odbiorcy na
EPUAP OSP w Mucharzu): /ospmucharz/domyslna.
8. Ogólne zasady korzystania z miniPortalu:
1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp
do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz
do „Formularza do komunikacji”.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz w warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe,
podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności
w formatach .txt, .rtf, .pdf,.doc, .docx, .odt.
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi
150 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
6) Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
10. Wykonawca może również komunikować się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej,
e-mail: watam@interia.pl (za wyjątkiem przekazania oferty z załącznikami).
11. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą
poczty elektronicznej,
adres e-mail: watam@interia.pl. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020
poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
Rozdział XIV. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami
1. Sprawy merytoryczne (dot. przedmiotu zamówienia i warunków realizacji):
Michał Wata - tel. 602757470.
2. Sprawy proceduralne: Michał Wata - tel. 602757470.
Rozdział XV. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
24.09.2021 r.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą określonym w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez
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niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.
Rozdział XVI. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział XVII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Zamawiający informuje jednak, iż:
1) Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 poz. 670 z późn. zm.), opatrzenie pliku
zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego
Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę,
2) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików
muszą spełniać wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23
lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE,
3) Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 poz. 670 z późn. zm.) podpis zaufany to podpis
elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci
elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę
tj. imię (imiona), nazwisko, PESEL, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej,
identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, czas jego
złożenia. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U.
z 2021 poz. 816 z póź. zm.), podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu
art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą
certyfikatu podpisu osobistego.
3. Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe,
podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się zamówienie (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp)
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo przekazuje się
Zamawiającemu, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub
podpisem zaufanym.
4. W przypadku gdy jakikolwiek dokument został wystawiony jako dokument w postaci papierowej,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
5. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
dokonuje w przypadku:
1) Podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca,
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą,
2) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak
składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu)
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo
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o notariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1192 z póź. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być
uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
6. Przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym
miejscu podczas składania oferty. Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę
przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku.
8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222
ust. 5 ustawy Pzp.
9. Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie przekazania informacji zastrzec, że
przekazywane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z jej definicją w art. 11 ust. 2
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) oraz, że nie mogą być
udostępniane, a w złożonym zastrzeżeniu wykazać w szczególności, iż:
1) Zastrzeżone informacje posiadają dla niego wartość gospodarczą (techniczną, technologiczną,
organizacyjną, inną),
2) Podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
10. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 7 niniejszego Rozdziału, Zamawiający
wymaga, aby każdy dokument elektroniczny (plik) zawierający informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa został przygotowany i załączony do oferty w 2 wersjach:
1) Wersja I – plik zawierający pełne informacje (bez anonimizacji), które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa przeznaczony dla Zamawiającego – plik ten nie będzie udostępniany innym
Wykonawcom. Zamawiający zaleca, aby w nazwie pliku zastosować oznaczenie TP-DP (Tajemnica
Przedsiębiorstwa – Dane Pełne) [nazwa pliku-TP-DP] np. …..-XYZ-TP-DP.pdf
2) Wersja II – plik zawierający zanonimizowane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa umożliwiający udostępnianie na zasadach art. 74 ustawy Pzp, bez ingerencji Zamawiającego w treść
dokumentu elektronicznego.
11. Zamawiający przypomina, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Krajowej Izby
Odwoławczej, na gruncie ustawy Pzp nie jest możliwe zastrzeganie całych dokumentów, a jedynie
zawartych w nich informacji. W Wyroku z dnia 2017-03-13, KIO 381/17 Izba podkreśliła, że:
„Zastrzeganie informacji jest wyjątkiem od reguły jawności, zatem powinno ono mieć możliwie jak
najmniejszy rozmiar, tj. nawet jedynie poszczególne, pojedyncze nazwy, liczby czy inne dane."
[https://szukio.pl/fragmenty/1891]. Przykład danych zanonimizowanych: „W celu wykazania
spełniania warunku, o którym mowa w pkt….. SWZ wskazuję dostawę realizowaną na rzecz
podmiotu prywatnego tj. xxxxxxxxxxxxxxx o wartości xxxx, której przedmiotem było …………….”
12. Jeżeli dla dokumentu (pliku) składanego w Wersji I (pełnej) wymagane jest opatrzenie go
podpisem wskazanym w ust. 1 niniejszego Rozdziału, to również dokument (plik) w Wersji II
(zanonimizowanej) winien być opatrzony takim podpisem.
13. Brak wypełnienia powyższych obowiązków może uniemożliwić Zamawiającemu uznanie za
skuteczne zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa.
14. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji
użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
15. Zamawiający zaleca aby Wykonawca składając ofertę wraz z załącznikami opatrzył odpowiednio
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym odrębnie
każdy dokument (każdy plik). W przypadku przekazania na miniPortal plików skompresowanych
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(.zip) Wykonawca może opatrzyć cały folder odpowiednio kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
16. Ofertę wraz z załącznikami stanowią:
1) Formularz oferty sporządzony wg wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści
oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w załączonym formularzu oferty.
2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się
o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub
pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Zobowiązanie(a) innego(ich) podmiotu(ów) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotóww celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
(jeśli dotyczy) – według załącznika nr 4 do SWZ.
5) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, o którym mowa w Rozdziale X (jeśli dotyczy).
6) Na potwierdzenie, że oferowana przez Wykonawcę dostawa samochodu spełnia określone przez
Zamawiającego w SWZ wymagania Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą
następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) Wypełniony przez Wykonawcę załącznik nr 8 do SWZ, zawierający zestawienie parametrów
technicznych i wyposażenia oferowanego przedmiotu zamówienia.
Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków
dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne wówczas Zamawiający
działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zamawiający działając na podstawie art. 107 ust. 4 ustawy Pzp może żądać od Wykonawców
wyjaśnień treści przedmiotowych środków dowodowych.
17. Oferty składane wspólnie:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy.
3) Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
4) Wszelką korespondencję Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6) Dokumenty wspólne składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców
składających ofertę wspólną.
20. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby.
18. Wykonawca w postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę.
19. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym
koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Rozdział XVIII. Sposób oraz termin złożenia ofert
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
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zaufanym lub podpisem osobistym do dnia 26.08.2021 r. do godz. 10:00.
2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
3. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność
do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu,
w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
W procesie składania oferty na Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub
podpis osobisty Wykonawca powinien złożyć bezpośrednio na dokumencie (na każdym załączonym
pliku osobno), który następnie przesyła do systemu
2) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
3) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca,
w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je zgodnie z opisem w Rozdziale XVII.,
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji
użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
5. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
Rozdział XIX. Termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego
dnia, w którym upłynął termin składania ofert tj. 26.08.2021 r. o godz. 11:00.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do
odszyfrowania.
3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego
systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez
Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Otwarcie ofert jest niejawne.
7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) Cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
8. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego na
MiniPortalu.
Rozdział XX. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie omyłek
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert oraz podmiotowych środków dowodowych lub innych składanych
dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187 ustawy
Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
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2. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) Oczywiste omyłki pisarskie,
2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni
termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia.
Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
4. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zakwestionował poprawienie
omyłki, o której mowa w ust. 2 pkt 3, oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie udzieli żadnej
odpowiedzi, to „milczenie” zostanie uznane za jego zgodę na poprawienie omyłki.
Rozdział XXI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp,
Wykonawcę:
1) Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) Udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1444 z póź. zm.);
b) Handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z póź.
zm.);
c) O którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z póź.
zm.); lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz.
1133);
d) Finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z póź. zm.), lub przestępstwo udaremniania lub
utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia,
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z póź. zm.);
e) O charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1444 z póź. zm.), lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa;
f) Powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
g) Przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1444 z póź. zm.), przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z póź. zm.) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z póź. zm.),
lub przestępstwo skarbowe;
h) O którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa
obcego;
2) Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo- akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt 1);
3) Wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
chyba ze Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem terminu składania ofert
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
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4) Wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) Jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,
że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu,
chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) Jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który
należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
Rozdział XXII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy
Pzp.
Rozdział XXIII. Przesłanki odrzucenia ofert
Zamawiający odrzuci ofertę w niniejszym postępowaniu, jeżeli:
1) Została złożona po terminie składania ofert;
2) Została złożona przez Wykonawcę:
a) Podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
b) Niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub
c) Który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub innych dokumentów lub oświadczeń;
3) Jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp;
4) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
5) Jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
6) Nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz
organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej określonymi przez Zamawiającego;
7) Została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913);
8) Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
9) Zawiera błędy w obliczeniu ceny;
10) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
11) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
12) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania
ofertą;
13) Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku,
o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
Rozdział XXIV. Wykaz podmiotowych środków potwierdzających brak podstaw wykluczenia
oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają braki podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), i innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
6. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
7. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń
składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa
Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
chyba że: oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub
poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
8. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub złożonych
podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych
w postępowaniu.
9. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji
lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub
dokumentów.
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 5, składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
1) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub
sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani
nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego
złożeniem.
11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 10, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
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zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu
wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 6.
12. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) Może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 poz. 670 z póź. zm.), o ile Wykonawca
wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do
tych środków;
2) Podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
13. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
14. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2452).
Forma dokumentu:
W przypadku, gdy ww. dokumenty zostały wystawione przez upoważniony podmiot inny niż
Wykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
W przypadku, gdy ww. dokumenty, zostały wystawione przez upoważniony podmiot jako
dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, w zakresie, które każdego z nich dotyczą.
Rozdział XXV. Sposób obliczenia ceny
1. Cena oferty (brutto) jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia i nie będzie mogła wzrosnąć w trakcie realizacji
zamówienia.
2. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia
z uwzględnieniem wytycznych określonych w niniejszej SWZ wraz z załącznikami i skalkulowanie
ceny oferty z należytą starannością.
3. Ostateczną cenę oferty stanowi cena brutto. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN).
4. Cena oferty winna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość
właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.
6. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty musi uwzględniać – w stosunku do zatrudnionych przez
Wykonawcę pracowników – wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość
minimalnej stawki godzinowej, ustalonego na podstawie przepisów z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 poz. 2207).
7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług.
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8. Wykonawca poda w formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą
dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.
Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług
(VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli
nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp
w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp).
9. Cenę oferty należy ustalić na podstawie dokumentacji postępowania biorąc pod uwagę
przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów,
w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien podać w ofercie cenę
całkowitą z uwzględnieniem wszystkich kosztów i prac niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia.
10. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu
Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą
miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, Wykonawca ma obowiązek:
1) Poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły
do powstania obowiązku podatkowego;
3) Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez
kwoty podatku;
4) Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.
Rozdział XXVI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
1) Kc - Cena oferty brutto – waga 60,
2) Kg – Okres gwarancji i rękojmi na zabudowę – waga 40.
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
K = Kc + Kg
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach,
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium cena oferty brutto,
Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium okres gwarancji i rękojmi na
zabudowę.
1) Kryterium cena oferty brutto
Kc = C : Cb x 60 pkt
Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto,
C – Cena najniższa oferty brutto, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu ,
Cb – Cena brutto badanej oferty.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów.
2) Kryterium okres gwarancji i rękojmi na zabudowę
Kg = Gb : G x 40 pkt
Gdzie:
Kg – Kryterium okresu gwarancji i rękojmi na zabudowę,
Gb – Okres gwarancji i rękojmi na zabudowę w ofercie badanej liczony w miesiącach,
G – Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na zabudowę związany z wykonaniem przedmiotu
zamówienia liczony w miesiącach.
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2. W kryterium okres gwarancji i rękojmi oceniany będzie okres gwarancji i rękojmi na zabudowę,
liczony w miesiącach.
3. Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji może wynosić 60 miesięcy.
4. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
otrzyma maksymalną liczbę 40 punktów.
5. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1
do SWZ) pola określającego „Gwarancja i rękojmia na zabudowę: ………… miesiące”, to oferta
w tym kryterium otrzyma 0 pkt.
6. Oferta proponująca okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy lub dłuższy okres gwarancji i rękojmi
otrzyma maksymalnie 40 punktów. Liczba punktów dla pozostałych ofert będzie proporcjonalna do
okresu udzielonej gwarancji i rękojmi i wyliczona według ww. wzoru matematycznego. Oceniany
będzie okres gwarancji i rękojmi wyrażony w miesiącach.
7. Oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena i okres gwarancji i rękojmi na
zabudowę będzie ofertą najkorzystniejszą. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ̨ofertę̨ w terminie związania ofertą ̨określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą̨ ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający
zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.
Rozdział XXVII. Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy
przesłać za pośrednictwem miniPortralu,
który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
odpowiednio wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania
odpowiednio ofert.
3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert. Informacje
Zamawiający zamieszcza internetowej stronie prowadzonego postępowania.
4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa
w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert.
5. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ.
6. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje
o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem
internetowej stronie prowadzonego postępowania.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępni za pośrednictwem:
miniPortralu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego
pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal i stanie się ona integralną częścią SWZ.
8. Jeżeli zmiana treści SWZ doprowadzi do zmiany terminu na składanie ofert, Zamawiający
informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert za pośrednictwem:
miniPortralu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego
pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.
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Rozdział XXVII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XXIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577
ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania
zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy, najpóźniej w dniu podpisania
umowy:
1) Umocowanie do podpisania umowy, jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści złożonej oferty.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć
następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze
zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę).
6. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy
korespondencyjnie, w terminie uzgodnionym przez strony.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą ma obowiązek zawrzeć umowę
w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które
stanowią załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
Rozdział XXX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) Niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki
ochrony prawnej” ustawy Pzp.
Rozdział XXXI. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ustawy
Pzp.
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Rozdział XXXII. Pozostałe informacje
1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamawiający
nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert
wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli
Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych.
3. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli
Zamawiający przewiduje takie wymagania: Nie dotyczy.
4. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp: Nie dotyczy.
5. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy
Pzp: Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień.
6. Informacja dotycząca przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez
niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia: Zamawiający nie określa warunku.
7. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą: Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach
obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
8. Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu: Zamawiający nie przewiduje
zwrotu Wykonawcy, kosztów udziału w postępowaniu. z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp.
9. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli
Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp: Zamawiający nie
ustala takiego obowiązku.
10. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający
przewiduje aukcję elektroniczną: Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
11. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp: Zamawiający
nie przewiduje możliwości składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty.
12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Zamawiający nie ustala takiego obowiązku.
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Rozdział XXXIII. Ochrona danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku
postępowania
Na podstawie 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 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE
L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej: RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Mucharzu, 34-106
Mucharz 226, reprezentowana przez Prezesa Witolda Watę kontakt mailowy pod adresem:
watam@interia.pl, zwany dalej Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie
nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4X4 dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mucharzu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.
2) Wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub podejmować działania na Pani/Pana żądanie
przed zawarciem umowy.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:
1) Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – znajdującego
oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. ustawa z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.),
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2) Niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem lub do podjęcia działań
na Pani/Pana żądanie, której/go dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3) Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia
w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/ Pana
mogą być:
1) Organy władzy publicznej oraz podmioty, urzędy lub instytucje wykonującym zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają
z przepisów obowiązującego prawa,
2) Osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o ustawę z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 poz. 2176 z późn.
zm.),
3) Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których
Administratorem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Mucharzu.
4) Spółka Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a,
5) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa – Administrator
systemu miniPortal.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu zgodnie
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r.
poz. 164 z późn. zm.) oraz z uwzględnieniem okresów przechowywania z klasyfikacją wynikająca
z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów
obsługujących te organy i związki (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r.):
1) Dokumentacja spraw z zakresu zamówień publicznych przechowywana jest przez 5 lat od końca
roku kalendarzowego, w którym postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie zakończone,
2) Dokumentacja spraw z zakresu umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
przechowywana jest przez 5 latach od końca roku kalendarzowego, w którym postępowanie
o udzielenie zamówienia zostanie zakończone.
6. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych
z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki
informacyjne z:
1) Art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te
Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów
składanych na żądanie Zamawiającego,
2) Art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni,
a które to dane wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych
na żądanie Zamawiającego.
7. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (treść oświadczenia w załączniku nr 1 do
SWZ).
8. Zamawiający informuje, że:
1) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe
dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich
wniesienie.
2) Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych
genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub
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danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
3) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem
Wykonawcy do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane
osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich
zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania
przez Wykonawcę od Administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu),
Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia.
4) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16
RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz j ego załączników.
5) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania.
6) W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub
załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18
ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
9. Posiada Pani/Pan:
1) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub na adres poczty
elektronicznej kancelaria@uodo.gov.pl.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody
na adres poczty elektronicznej watam@interia.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania
nie będzie możliwe przeprowadzenie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na modernizację drogi „Przygórza” na działkach nr ewidencji 996/3, 522/7 położonych w
miejscowości Skawce - prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. Ponadto jest to
warunek konieczny do zawarcia umowy.
13. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym również w formie profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
14. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach poza Unią
i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacji międzynarodowej.
Rozdział XXXIIII. Załączniki
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału
w postępowaniu,
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3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
4. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
5. Załącznik nr 5 - Grupa kapitałowa,
6. Załącznik nr 6 - Wzór umowy,
7. Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia
8. Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy zawierające zestawienie parametrów technicznych
i wyposażenia oferowanego samochodu.
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