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RZ.2710.5.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.)

Dostawa średnich uterenowionych samochodów
Ratowniczo-Gaśniczych 4x4

Zatwierdzam:
/-/ Lech Jurkowski - Burmistrz Lubska
01.03.2018 r. (zmiana 6 marca 2018 r.)
Zadanie planowane do realizacji w ramach projektu pn. „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt
ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności” w ramach IV Osi Priorytetowej
„Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program
Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
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CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Gmina Lubsko (Lider) pl. Wolności 1 68-300 Lubsko
Gmina Łęknica (Partner ), ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica
Gminą Żary (Partner ), al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary,
przeprowadzające i udzielające wspólnie zamówienia publicznego zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., nr 1579 ze zmianami), poprzez wyznaczonego spośród siebie zamawiającego
upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz zgodnie z zapisami
zawartymi w Porozumienia zawartym w sprawie wspólnego przeprowadzenia postepowania z dnia 27.02.2018 roku, to jest
Gminę Lubsko.

1.2. Definicje i skróty.
Na potrzeby niniejszej SIWZ za:
- Podmiot
uważa się podmiot w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
wspólny
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 ze zm.), w skład którego wchodzi dwóch lub więcej
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
-

Postępowanie

uważa się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

-

Usługi

uważa się wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty
budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach
wydanych na podstawie art. 2a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 ze zm.)

-

u.p.z.p.

uważa się Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
Publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

-

Wykonawcę

uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego
Dokumentacja Kompletna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
przetargowa
wraz z ogłoszeniem o zamówieniu, sporządzona zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm), zwanej dalej u.p.z.p oraz
pozostałe dokumenty niezbędne i wymagane, zgodnie z u.p.z.p., do
przeprowadzenia przetargów na wybór wykonawców robót

1.3.

Tryb udzielania zamówienia.
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1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 ze zm.).
2) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej powyżej 221.000 euro.
3) Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.),
b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126),
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2477)
d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 2017 r., poz.
2477)
e) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 459 z późn. zm.),
f) ustawa z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – (tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).
4) Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
RZ.2710.5.2018 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni
powoływać się na ten znak.
5) Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy,
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Rozdział 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Przedmiotem zamówienia
2.1.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 3 szt. fabrycznie nowych,
nieużywanych, kompletnych, wolnych od wad konstrukcyjnych, materiałowych,
wykonawczych i prawnych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z
wyposażeniem dla:
• Gminy Lubsko
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• Gminy Łęknica
• Gminy Żary
Wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2017.
2.1.2
Samochody nie mogą pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży
samochodów i muszą mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu.
2.1.3 Przeznaczenie pojazdów
Pojazdy przeznaczone są do wykonywania przez Gminę Lubsko, Gminę Łęknica i
Gminę Żary zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
2.1.4 Warunki eksploatacji.
Pojazdy muszą być przystosowane do jazdy po drogach twardych, gruntowych,
torfowiskach.

Przedmiot zamówienia „Zakup średnich uterenowionych samochodów
Ratowniczo - Gaśniczych 4x4 w ilości 3 szt.” planowanych do realizacji w ramach
projektu pn. „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny
sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec
migracji ludności” w ramach IV Osi Priorytetowej „Współpraca partnerska i
potencjał instytucjonalny”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego - PW INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Wszelkie użyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować
jako informacje uściślającą, wiążącą dla wykonawcy. Dopuszcza się użycie do
realizacji dostaw zastosowanie produktów równoważnych, co do ich jakości i
docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych.
Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią min. parametry
techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.
2.2. Wymagania formalne.
1. Pojazdy muszą spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce
przepisach prawnych dla samochodów poruszających się po drogach publicznych
oraz warunki określone w przepisach prawnych dla wspólnotowego Unii Europejskiej.
Dostarczone samochody muszą posiadać świadectwo homologacji i wymagane
dokumenty (kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną)
umożliwiające rejestrację pojazdu.
2. Pojazdy muszą mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy,
co musi być potwierdzone w książce gwarancyjnej pojazdu.
4. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie zamawiającego udokumentować
spełnienie przez oferowane pojazdy wymagań technicznych określonych przez
Zamawiającego w specyfikacji technicznej zakupywanego sprzętu.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający wymagania techniczne dla
pojazdów, zawiera Część III do niniejszej SIWZ.
2.3. Wspólny Słownik; Kod CPV: 34144210-3 Wozy strażackie
2.4.Umowa ramowa, zamówienia w trybie art. 67 ust.1 pkt.6
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje możliwość
udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
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2.5. Informacja o ofercie wariantowej i zamówieniach częściowych
2.5.1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.5.2.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Rozdział 3
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zrealizuje dostawę objętą przedmiotem zamówienia w terminie do dnia
01.10.2018r.
Rozdział 4
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
4.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5 pkt.1-8.
ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.2 spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych dotyczące:
4.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
4.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

4.2.3.
4.2.3.1.

zdolności technicznej lub zawodowej.
wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
• co najmniej 2 dostawy samochodów pożarniczych, wartość każdej dostawy
minimum 2 mln. zł netto.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu lub oświadczenia na potwierdzenie
warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej
walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota
lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie
średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4.3 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
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wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
4.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt 4.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.5 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja" o której mowa w pkt 4.4 SIWZ
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

4.5.1

wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4.5.2

zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy

4.5.3

w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia,

wykonawcy mogą polegać

na zdolnościach innych

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane.
4.5.4

z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie
zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w
szczególności:
-

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

-

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia;
-

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

publicznego;
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czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.

4.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
4.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
określone w pkt. 4.2.3 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub
wszyscy wykonawcy łącznie.
4.8 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
4.8.1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
pkt 4.2
4.8.2.którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt
12-23 ustawy
4.8.3.wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj.
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2016 r., poz.1574 z późn. zm.) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r.
poz. 233 z późn. zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
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a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy
lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) 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 wykroczenie, o którym mowa w
pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000
złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności.
4.9.Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie pkt. 5, wskazuje
podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji.
4.10. Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art.24.ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której
mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit.
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a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d,
b) w art. 24. ust. 1 pkt 15,
c) w art. 24.ust. 5 pkt 5-7
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24.ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24.ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli
nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art.24. ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
4.11. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24. ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje

się,

jeżeli

wobec

wykonawcy,

będącego

podmiotem

zbiorowym,

orzeczono

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4.12. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie ust. 8.
4.13. W przypadkach, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

Część I – Instrukcje dla Wykonawców

12

Rozdział 5
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
5.1

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w
Rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć
wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
5.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego

dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanego dalej
„jednolitym dokumentem” (Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może
ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji α Części IV formularza, a
pozostałe wypełnia wg. instrukcji)
5.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.1.3.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 5.1.1.

5.1.4.

zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ - jeżeli
wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

5.1.5.

5.2

dowód wniesienia wadium

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

5.3

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
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w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia,
następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzającego,

że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia

właściwej

terenowej

jednostki organizacyjnej

Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności;
6) oświadczenia

wykonawcy

o

braku

orzeczenia

wobec

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

niego

tytułem

środka
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7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
8) oświadczenia

wykonawcy

o

braku

wydania

wobec

niego

ostatecznej

decyzji

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa
ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
9)

oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.);

10) Wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy
(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ).
11) Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu
trzeciego.

5.4. Dokumenty od podmiotów zagranicznych
5.4.1

Jeżeli

wykonawca

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.5.3:
1)

pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2)

pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
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a)

nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5.5

Dokumenty, o których mowa w pkt.5.4.1 ppkt. 1 i ppkt. 2 lit. b, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa w pkt.5.4.1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.

5.6

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt. 5.4.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt.2. stosuje się.

5.7

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5.8

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w pkt.5.3. pkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt. 5.4.1
ppkt.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w
kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje
się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym

ze

względu na miejsce

zamieszkania tej osoby. Przepis 5.4. pkt.2. zdanie pierwsze stosuje się.
5.9

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
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zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
5.10 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 22a ustawy lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy
lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
5.11 Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie,
o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 należy złożyć w formie oryginału.
5.12 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na
język polski.
5.13 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w
języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język
polski.
5.14 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania
dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem,
należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem
(podpisami)

osoby

(osób)

uprawnionej

(uprawnionych)

do

reprezentowania

wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie z
zasadami

reprezentacji

wskazanymi

we

właściwym

rejestrze

lub

osobę

(osoby)

upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego
wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.
5.15 Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób
pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z
imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

17

Część I – Instrukcje dla Wykonawców

5.16 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach
tych muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 5.10, 5.14
i

5.15

oraz

klauzula

„za

zgodność

z

oryginałem".

W

przypadku

dokumentów

wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu,
ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie
poświadczanych stron.
5.17 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.14 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.

Rozdział 6
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

6.1

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

50 000,00 PLN
6.2

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100 groszy)

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a)
b)

pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)

gwarancjach bankowych,

d)

gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.).

6.3

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek

bankowy zamawiającego:

PKO Bank Polski S.A. w Warszawie Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze
Nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie
przelewu.
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6.4

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które
znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania
ofert.

6.5

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze
pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i
powinna zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia. - do dnia",
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze

żądanie

zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli
dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich.
6.6

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga
złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).

6.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia,
w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział 7
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
7.1

Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

7.2

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7.3

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.4

Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.

7.5

Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
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7.6

Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą
być parafowane przez wykonawcę.

7.7

Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą
wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub
osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

7.8

Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza
musi zostać dołączone do oferty.

7.9

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski
musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.10

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.11

Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

7.12

Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub
parafowana przez wykonawcę.

7.13

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
wykonawca

zastrzega,

że

nie

mogą

być

udostępniane

innym

uczestnikom

postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji".
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki
sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę
przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna
informacja mająca wartość gospodarczą,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
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Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i
oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
7.15

Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr
1 do SIWZ, a w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia
wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży „Szczegółowy opis oferowanego
przedmiotu zamówienia” zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu
sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.
c) pełnomocnictwo

do

reprezentowania

wykonawcy

(wykonawców

występujących

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,
d) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu
wadialnego (gwarancji lub poręczenia)
e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli
wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania lub
innych dokumentów potwierdzających udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
wykonawcę̨, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu
przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą (Wykonawca może skorzystać ze wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 do IDW SIWZ).
7.16

Ofertę

należy

umieścić

w

kopercie/opakowaniu

i

zabezpieczyć

w

sposób

uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed
upływem terminu otwarcia ofert.
7.17

Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:

a) nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail wykonawcy,
b) Gmina Lubsko
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pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko
Oferta w postępowaniu na:
„Dostawa

średnich uterenowionych samochodów
Ratowniczo-Gaśniczych 4x4”

Nie otwierać przed dniem:

11.04.2018 r. godz. 10:30

Rozdział 8
SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
8.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do
dnia 11.04.2018 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Miejskim w Lubsku, pl. Wolności 1, 68-300
Lubsko, parter – Punkt Obsługi Interesantów. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu
składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej
wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
8.2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2018 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim w
Lubsku, ul. Powstańców Wlkp. 3, pokój nr 35, II piętro.
8.3.Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych
zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.17 z dodatkowym oznaczeniem
„ZMIANA".
8.4.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
8.5.Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
8.6.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej
www.bip.lubsko.pl informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofertach
8.7 Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostaną niezwłocznie zwrócone
wykonawcom po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział 9
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
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9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.
9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział 10
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
10.1

Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru

stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.
10.2

Wykonawca poda cenę za wykonanie całości zamówienia.

10.3

Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa
miejsca po przecinku.

10.4

Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego
i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z
obowiązujących przepisów.

10.5

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku

10.6

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

Rozdział 11
BADANIE OFERT
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11.1

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.
11.2

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe

ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do
wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny.
11.3

Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c)

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

11.4

Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie
zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Rozdział 12
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
12.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert:

Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium

1

Cena

60%

2

Gwarancja

40%

12.2.Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych
kryteriów oceny ofert w oparciu o następujący algorytm:
O = C + G, gdzie:
O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert
C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena
G = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium gwarancja
Kryterium I - cena
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C.min.
C = ------------------ x 60
C bad
C min. – cena brutto oferty najtańszej
C bad. – cena brutto oferty badanej

Kryterium II - gwarancja
Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia
dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny
poszczególnych ofert w kryterium gwarancja stosując poniższe zasady:
Gwarancja do 48 miesięcy – 0 pkt
Gwarancja 60 miesięcy – 20 pkt
Gwarancja 72 miesiące – 40 pkt

12.3. Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji (w miesiącach),
ponad minimum wymagane tj. ponad 48 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji podlegający
punktacji to 72 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji
dłuższy niż 72 miesiące gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 40.

Rozdział 13
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

13.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
13.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy
złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie
internetowej www.bip.lubsko.pl
13.2 Zamawiający zawiadomi Wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94
ustawy, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia
publicznego.

Rozdział 14
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
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14.1 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
14.2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie

zamówienia

Zamawiający

może

żądać

przed

zawarciem

umowy

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna
określać

strony

umowy,

cel

działania,

sposób

współdziałania,

zakres

prac

przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres
realizacji przedmiotu zamówienia, i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia
umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania
zamówienia.
14.3 Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu niezwłocznie, ale nie później niż przed dniem podpisania umowy
następujące dokumenty:
a) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
minimum 2 mln. PLN.
Jeżeli przedstawiona przez Wykonawcę umowa ubezpieczeniowa zawarta została na
czas krótszy niż okres realizacji umowy, Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany
jest
przedłożyć
Zamawiającemu
uwierzytelnioną
kopię
aktualnej
polisy
ubezpieczeniowej.
b) Jeżeli Wykonawca, prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością i zobowiązanie do świadczenia stanowi wartość dwukrotnie
przewyższającą wysokość kapitału zakładowego, przed podpisaniem umowy jest
zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniem art. 230 ustawy z dnia 15
września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017, poz. 1577) lub
wypis/odpis umowy spółki zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.

Rozdział 15
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
15.1 Informacje ogólne
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za
wady.
15.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej
podanej w ofercie.
2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
najpóźniej przed podpisaniem umowy.
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15.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 359).
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO Bank Polski S.A. w Warszawie Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze
nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub
poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i powinno zawierać
następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) oznaczenie postępowania,
c) określenie przedmiotu postępowania
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
e) kwotę gwarancji lub poręczenia,
f) termin ważności gwarancji lub poręczenia,
g) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego zgodnie z Warunkami podpisanej Umowy.
6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych
ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 u.p.z.p.
7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149
u.p.z.p.
15.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu nastąpi zgodnie z zapisami umowy z
uwzględnieniem zapisów art.151 u.p.z.p.
Rozdział 16
POSTANOWIENIA UMOWY
16.1 Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
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Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie:
a) W przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia przedmiotu umowy
odpowiadającego wymogom zawartym w załączniku nr 1 do umowy z powodu
zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu
umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu
wyposażenia przedmiotu umowy, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie
odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu a jego parametry
pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego.
b) W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionej pod
względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia albo wyposażenia przedmiotu
umowy, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu umowy w stosunku do koncepcji
przedstawionej w ofercie – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartych w
załączniku nr 1 do umowy rozwiązań konstrukcyjnych.
c) W przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego dopuszczalna jest zmiana umowy w
zakresie obniżenia ceny lub zmiany wymogów zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy.
d) W przypadku konieczności zapewnienia koordynacji dostawy przedmiotu umowy oraz
innych umów zawartych przez Zamawiającego – dopuszczalna jest zmiana umowy
w zakresie zmiany miejsca przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy, miejsca
szkolenia przedstawicieli Zamawiającego.
e) W przypadku zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która
umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy lub przedmiotów umowy i jego
wyposażenia do nowych przepisów prawa.
f) W przypadku wprowadzenia zmian umowy niedopuszczalna jest zmiana umowy, której
konsekwencją będzie zwiększenie ceny przedmiotu umowy.
g) W przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od Wykonawcy, Zamawiający
podejmie decyzje w zakresie zmiany umowy mającej na uwadze okoliczności czy zmiany
proponowane przez Wykonawcę odpowiadają jego potrzebom oraz wymogom
dotyczącym wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami prawa, w
szczególności w zakresie wydatkowania ich w określonym roku budżetowym.
h) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia – gdy zaistnieje okoliczności mające wpływ na
prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie
zmianą korzystną dla zamawiającego lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie
płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych otrzymanych od dysponentów
nadrzędnych, lub w przypadku zaistnienia siły wyższej itp.).
i) Procedury odbiorowej przedmiotu zamówienia, procedury szkoleniowej przedmiotu
zamówienia, serwisowania przedmiotu zamówienia, gdy nastąpi przekazanie przedmiotu
zamówienia na stan majątkowy innej jednostki organizacyjnej Ochotniczej Straży
Pożarnej.
16.2

Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Części II niniejszej SIWZ.

Rozdział 17
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ

17.1 .Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści SIWZ.
17.2 .Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni
przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła
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zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej

www.bip.lubsko.pl 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.
17.3 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
Zmianę SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści tę zmianę na własnej stronie internetowej
www.bip.lubsko.pl
17.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o
tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na
własnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl
17.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako
obowiązującą

należy

przyjąć

treść

informacji

zawierającej

późniejsze

oświadczenie

zamawiającego.
Rozdział 18
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
18.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
18.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje (zwane dalej „korespondencją") zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie
drogą elektroniczną.
18.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.
18.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę,
zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na adres
email, podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający
zapoznanie się z jej treścią.
18.5 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Gmina Lubsko
Pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
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18.6 Osoby do kontaktu
a) Osobą
uprawnioną

do

porozumiewania

się

z

wykonawcami

jest:

Pani Iwona Poszwa – Kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji, e-mail:
iposzwa@lubsko.pl
Rozdział 19
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
19.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Rozdział 20
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
l.p.
1.
2.
3.
4.

Oznaczenie Załącznika
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Nazwa Załącznika
Wzór Formularza Oferty
Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Wzór wykazu wykonanych dostaw
Wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i
doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolności finansowych na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

5.
6.

Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia
Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści
Rozdziału 5 niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników
oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie
mogą zmieniać treści załączników.
Oferta Wykonawcy ma być zgodna z treścią SIWZ, w szczególności Instrukcją dla
Wykonawców. Kompletna Oferta ma zawierać wymagane dokumenty i oświadczenia
wynikające z treści IDW.
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

średnich uterenowionych samochodów
Ratowniczo-Gaśniczych 4x4”

p.n.: „Dostawa

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

RZ.2710.5.2018

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, akceptuję w pełni bez zastrzeżeń czy
ograniczeń postanowienia: SIWZ dla niniejszego zamówienia, wyjaśnień do tej
SIWZ oraz modyfikacji tej SIWZ,
3) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

4) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia jest
ceną ryczałtową i wynosi:

1

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
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Cena netto ............................................................................... PLN
(słownie: ....................................................................................................... PLN),
- plus należny podatek VAT.......... % w wysokości ......................... PLN, (słownie:
……………………………….......................................................................... PLN ),
co czyni łącznie cenę brutto ......................................................................... PLN
(słownie: ........................................................................................................ PLN)
z czego wynagrodzenie za zakres dostawy wykonanych dla poszczególnych Gmin kształtuje się następująco:
wyszczególnienie
Gmina Lubsko

wynagrodzenie netto

Vat

wynagrodzenie brutto

Gmina Łęknica
Gmina Żary

5) Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania
zamówienia,
6) oferujemy okres gwarancji ………………….miesięcy,
7) uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w IDW tj. 60 dni
od terminu składania ofert,
8) pozyskaliśmy wszystkie informacje na sporządzenie niniejszej oferty oraz
wykonania w/w zamówienia,
9) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ.
10)w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę
zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane
przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie
z treścią IDW w zakresie należytego zabezpieczenia wykonania umowy,
11)składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia*,
12) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w
celu udzielenie niniejszego zamówienia.
5.
Oświadczam(y), że oferta nie zawiera / zawiera* informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1579), o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte
są w następujących dokumentach:
lp.
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
Strony w ofercie (wyrażone
cyfrą)
od
Do
a)
* niepotrzebne skreślić
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Podpis(y)
Lp.

1
2

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię
osoby (osób) upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do grupy
kapitałowej o której mowa w art. 24. ust 1 pkt.23

„Dostawa średnich uterenowionych samochodów
Ratowniczo-Gaśniczych 4x4
”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

IP.271.5.2011
RZ.2710.5.2018

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
WYKONAWCA:
(nazwa i adres Wykonawcy, którego dotyczy niniejsza
informacja)

Stosownie do treści art. 24 ust 1 punkt 23, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.),
OŚWIADCZAMY, ŻE:
nie należymy/ należymy do grypy kapitałowej o której mowa w ustawie z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2017 r., poz. 229 z późn.
zm.).
2

PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

2

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem składa listę tych podmiotów

Miejscowość
i data

34

Część I – Instrukcje dla Wykonawców

Załącznik nr 3 - wzór wykazu wykonanych dostaw.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
„Dostawa

RZ.2710.5.2018

średnich uterenowionych samochodów
Ratowniczo-Gaśniczych 4x4”

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w
tym okresie zgodnie z pkt. 4.2.3.1. IDW, wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy:
L.p.

Nazwa , rodzaj i
zakres dostawy

Wartość netto
dostawy
w zł

Przedmiot dostawy

Data wykonania
początek (data)

zakończenie
(data)

Nazwa

Uwagi

Wykonawcy3
(Partnera)

1.
2.

*Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia
**w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały
wykonane należycie. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający powyższego skutkuje
nieuznaniem danej dostawy za należycie wykonaną.

PODPIS:
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

3

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 4 - Wzór zobowiązanie podmiotów do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w postępowaniu na:

średnich uterenowionych samochodów
Ratowniczo-Gaśniczych 4x4”

Nazwa zamówienia: „Dostawa

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RZ.2710.5.2018
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubsko, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko

……………………………………………………….
(nazwa podmiotu oddającego potencjał w dyspozycję
Wykonawcy)

UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza, można przedstawić inne dokumenty, których treść
będzie zawierała w szczególności:
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia;
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty, których wskazane zdolności dotyczą.

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów

(określenie zasobu – wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, potencjału kadrowego, potencjału
ekonomiczno-finansowego)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia niniejszego zamówienia.
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Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

c) charakter stosunku łączący mnie z Wykonawcą będzie następujący:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________dnia __________ roku

________________________________
(podpis Podmiotu/osoby upoważnionej
do reprezentacji Podmiotu)

Część II – Wzór umowy
UMOW A NR ..............
zawarta w Lubsku w dniu................2018 r., pomiędzy:
Gminą Lubsko z siedzibą ..........................zwaną dalej również „Beneficjent wiodący",
reprezentowaną przez ............ przy kontrasygnacie ............. ,
zwanym dalej łącznie „Zamawiającym ", a
.................... wpisaną do ................ prowadzonego/nej przez ................ pod numerem
..... , aktualny odpis ................... w załączniku nr 1 do umowy, posiadającą NIP ...........
Regon ......
reprezentowaną przez ..............................................
zwaną dalej „Wykonawcą" zwanymi
dalej łącznie „Stronami",
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017
r., poz. 1579 ze zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………………
Na podstawie niniejszej Umowy Strony ustalają, co następuje:
Zamawiający działa w imieniu własnym oraz jako Lider na mocy Porozumienia zawartego w
dniu ……………….. r. w sprawie realizacji projektu …………………………. oraz
pełnomocnictwa do przeprowadzenia i udzielenia wspólnego zamówienia w imieniu Gminy
Łęknica, Gminy Żary i Gminy Lubsko, zwanych w dalszej części umowy Odbiorcami.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Tryb postępowania.
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
2. O ile w umowie jest mowa o dniach, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć,
dni kalendarzowe z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.).
3. O ile w umowie jest mowa o Odbiorcy – należy przez to rozumieć:
1) Gminę Lubsko, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko,
2) Gminę Łęknica, ul. Żurawska 1,68-208 Łęknica,
3) Gminę Żary, al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary,
zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 2 do umowy.
4. O ile w umowie jest mowa o Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą jednostkę
OSP bezpośrednio eksploatującą przedmiot umowy, zgodnie z wykazem określonym w
załączniku nr 2 do umowy.
5. Przedmiot
umowy,
o
którym
mowa
w
§
2,
planowany
jest
z
dofinansowania/współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego - PW INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020,
winien posiadać uzgodnione oznakowanie, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik
nr 3 do umowy.
§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na własność Odbiorców i wydać 3 szt. średnich
samochodów ratowniczo – gaśniczych – o parametrach technicznych i warunkach
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minimalnych wyszczególnionych w Części III do SIWZ, który jest jednocześnie
załącznikiem do niniejszej Umowy stanowiąc jej integralną część oraz w ofercie
Wykonawcy złożonej w przetargu nieograniczonym.
2. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy – wyprodukowany nie wcześniej niż w roku
2017.
3. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, zobowiązuje się do pisemnego informowania o
postępach w pracach, ewentualnych problemach, czy opóźnieniach w realizacji
przedmiotu umowy.
4. Wykonawca wyda Odbiorcom przedmioty umowy z pełnymi zbiornikami i kanistrami
paliwa i płynów eksploatacyjnych (dotyczy również sprzętu będącego na wyposażeniu
przedmiotu umowy).
§3
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:
1) Po stronie Zamawiającego: ……………………………….
2) Po stronie Wykonawcy: ……………………………………………………………
2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy,
udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań
wynikających z postanowień niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego
wykonywania przedmiotu umowy.
§4
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wartość całkowita przedmiotu umowy wynosi:
netto: ....................................................................................................................... zł.,
VAT …….. %, …………………………………………………………………..…... zł.
brutto …………………………………..…………………….................................... zł.
(słownie ….......................................................................................... złotych brutto).
2.
Cena jednostkowa przedmiotu umowy wynosi:
netto: ........................................................................................................................ zł.,
VAT …….. %, …………………………………………………………………….….. zł.
brutto ……………………………………………..……………………........................ zł.
(słownie …............................................................................................. złotych brutto),
3. Wykonawca wystawi na każdego Odbiorcę, fakturę na każdy samochód.
4. Każdy Odbiorca zapłaci Wykonawcy cenę jednostkową brutto przedmiotu umowy
przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, na konto w niej wskazane, po
uprzednim odbiorze przedmiotu umowy i szkoleniu z jego obsługi, potwierdzonym
protokołem odbioru faktycznego.
5. Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty ceny w PLN. Odbiorca nie dopuszcza płatności w
walutach obcych.
6. Faktury mają być wystawiane w następujący sposób tj. na:
a) Gmina Lubsko (jako nabywca) Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko,
NIP 928-192-57-33,
Urząd Miejski w Lubsku (jako odbiorca) Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko
b) Gmina Łęknica (jako nabywca), ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica
Urząd Miejski w Łęknicy (jako odbiorca) ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica
NIP ……………………..
c) Gmina Żary (jako nabywca), al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
Urząd Gminy w Żarach (jako odbiorca), al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
NIP ………………………
§5
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TERMIN REALIZACJI
1. Termin realizacji przedmiotu umowy strony określają do 01.10.2018 r. Termin realizacji
zostanie zachowany jeżeli odbiory faktyczne i szkolenia odbędą się w terminie, o którym
mowa powyżej.
2. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy w terminie są podpisane bez uwag
protokoły odbioru faktycznego i protokoły szkolenia.
3. Termin rozpoczęcia realizacji określa się na …………… 2018 roku i odnosi się do
najwcześniejszego możliwego terminu odbioru faktycznego przedmiotu umowy. Nie
wyklucza natomiast możliwości wykonywania innych czynności przez Zamawiającego,
przewidzianych podczas realizacji zamówienia, a w szczególności inspekcji produkcyjnej,
odbioru techniczno-jakościowego.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§6
INSPEKCJA PRODUKCYJNA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania inspekcji produkcyjnej. Inspekcja
odbędzie się w siedzibie Wykonawcy lub siedzibie producenta i dokonana zostanie
przez max. 10 przedstawicieli Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych.
Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia
inspekcji produkcyjnej z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający
dopuszcza zawiadomienie w formie faksu pod nr …………………….
Z inspekcji produkcyjnej zostanie sporządzony protokół w 2 egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
§7
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca najpóźniej 30 dni kalendarzowych przed ostateczną datą realizacji dostawy,
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przekazania dostawy. Przy
ustalaniu harmonogramu Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag do
niego.
Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w dwóch etapach:
- Etap I – odbiór techniczno-jakościowy w siedzibie Wykonawcy,
- Etap II – odbiór faktyczny w siedzibie Wykonawcy.
Odbioru techniczno-jakościowego każdego z przedmiotów umowy dokona 4 osobowa
komisja Zamawiającego na każdy samochód w obecności co najmniej jednego
przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o
gotowości do przeprowadzenia odbioru techniczno-jakościowego z co najmniej
siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający dopuszcza zawiadomienie w formie
faksu pod nr ………………………..
Protokół odbioru techniczno-jakościowego dla każdego z przedmiotów umowy zostanie
sporządzony w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego,
Wykonawcy i Odbiorcy. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich
warunków umożliwiających dokonanie odbioru techniczno-jakościowego.
Odbiór faktyczny przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy
po pozytywnym dokonaniu odbioru techniczno-jakościowego. Odbioru faktycznego
przedmiotu umowy dokona 4 osobowa komisja Zamawiającego na każdy samochód w
obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór faktyczny przedmiotu
umowy polegał będzie na sprawdzeniu stanu przedmiotu umowy i potwierdzeniu
kompletności wyposażenia zgodnie ze stanem podczas odbioru technicznojakościowego. Protokół odbioru faktycznego dla każdego przedmiotu umowy zostanie
sporządzony w 3 egzemplarzach, na każdego Odbiorcę, każdy na prawach oryginału, po
1 egzemplarzu dla Zamawiającego, Wykonawcy i Odbiorcy.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego lub faktycznego
przedmiotu umowy usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia
lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek. W takim przypadku Zamawiający
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może też wedle własnego uznania, jeśli uzna, że nie jest możliwe zapewnienie zgodności
przedmiotu umowy z wymaganiami w niej określonymi, odstąpić od umowy z winy
Wykonawcy, naliczając przy tym karę umowną. Ustęp ten nie narusza postanowień
dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zostanie
sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 3 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu
dla Zamawiającego, Wykonawcy i Odbiorcy oraz zostanie podpisany przez
przedstawicieli stron. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych
i odstąpienia od umowy.
7. W przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie niezwłocznie usunąć usterek, odbiór
techniczno-jakościowy lub faktyczny zostanie przerwany.
8. Wykonawca lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt szkolenie z obsługi
przedmiotu umowy dla min. 2 max. 6 przedstawicieli Użytkownika dla każdego z
przedmiotów
umowy
w
dniu
odbioru
faktycznego
dostawy.
Protokół
z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie
sporządzony w 4 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego, Odbiorcy
Użytkownika i Wykonawcy.
9. Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia przedstawicieli Zamawiającego,
Odbiorców i Użytkowników podczas inspekcji produkcyjnej, odbiorów technicznojakościowych oraz faktycznych i szkolenia obciążają Wykonawcę.
10. Całkowity koszt transportu przedmiotu umowy z siedziby Wykonawcy do każdego
Użytkownika po odbiorze faktycznym obciąża Wykonawcę. Każdy Odbiorca lub
Użytkownik wystawi notę obciążeniową równą poniesionym kosztom z tego tytułu.
11. Odbiorcy zastrzegają sobie prawo do pozostawienia przedmiotu umowy
w siedzibie Wykonawcy po zakończeniu odbioru faktycznego poszczególnych
przedmiotów umowy na czas niezbędny na czynności rejestracyjne. Wszelkie koszty
związane z ewentualnym pozostawieniem przez Odbiorców przedmiotu umowy obciążają
Wykonawcę. W czasie pozostawania przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy ryzyko
utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy. Na okoliczność
pozostawienia przedmiotu umowy sporządzone będą protokoły pozostawienia w
siedzibie Wykonawcy oraz odbioru podpisane przez przedstawicieli Odbiorcy i
Wykonawcy.
§8
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wydać Odbiorcom w dniu odbioru faktycznego
dla każdego przedmiotu umowy:
1. Świadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty dopuszczające do stosowania w
ochronie przeciwpożarowej, obowiązujące na dzień odbioru.
2. Dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu jako pojazdu specjalnego
pożarniczego.
3. Instrukcję obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów dostawy w języku polskim.
4. Książki serwisowe w języku polskim z zapisami zgodnymi z postanowieniami umowy.
5. Wykaz dostarczonego sprzętu stanowiącego wyposażenie przedmiotu umowy wraz z
numerami fabrycznymi i cenami jednostkowymi brutto.
6. Wykaz adresów punktów serwisowych.

1.

4

§9
GWARANCJA I SERWIS
Wykonawca udziela odbiorcy na przedmiot umowy …... miesięcy4 gwarancji, liczony od
daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru faktycznego.
Okres gwarancji liczy się od dnia pozytywnego przekazania przedmiotu umowy, o
którym mowa w § 7 ust. 5 niniejszej umowy, potwierdzonego protokołem odbioru
faktycznego. Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z okresem gwarancji udzielonej
przez Wykonawcę.

Termin gwarancji zgodnie z oferta Wykonawcy
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2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

1.

2.

3.

W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w siedzibie
Użytkownika przedmiotu niniejszej umowy przez autoryzowany serwis Wykonawcy i na
koszt Wykonawcy w ciągu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki. Do
okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Przyjmuje się, że dni
ustawowo wolne od pracy to dni określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach
wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.). Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w
formie faksu.
Nieprawidłowości, których z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie da się usunąć
w terminie określonym w ust. 2, wykonywane będą w terminie uzgodnionym w formie
pisemnej z Odbiorcą. W przypadku nie uzgodnienia terminu, o którym mowa powyżej
ustala się termin 14 dni, liczony od chwili otrzymania zgłoszenia o nieprawidłowości.
Do okresu usunięcia nieprawidłowości nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.
Przyjmuje się, że dni ustawowo wolne od pracy to dni określone w ustawie z dnia
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.). Strony
dopuszczają zgłoszenie usterki w formie faksu.
Okres gwarancji ulega przedłużeniu od momentu zgłoszenia do naprawy do momentu
odbioru.
W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia przedmiotu
niniejszej umowy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć
(wykonać) w siedzibie Użytkownika, przemieszczenie przedmiotu umowy celem naprawy
i z powrotem do siedziby Użytkownika dokonuje się na koszt Wykonawcy, w sposób i na
warunkach określonych pomiędzy Wykonawcą a Odbiorcą. W przypadku braku
porozumienia co do warunków niniejszego przemieszczenia sprzętu Wykonawca dokona
koniecznych napraw w siedzibie Użytkownika.
Po okresie gwarancji serwis może być prowadzony przez Wykonawcę na podstawie
indywidualnych zleceń Odbiorców.
Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych przez minimum 15 lat od daty
zakończenia produkcji.
W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego
paragrafu Odbiorcy przysługuje prawo zlecenie naprawy w wybranym przez siebie
serwisie. W takim przypadku Odbiorca wystawi Wykonawcy notę obciążeniową równą
kosztom poniesionym za naprawy przedmiotu zamówienia lub jego części przez inny
podmiot, a Wykonawca zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym
przez Odbiorcę. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych. W
takim przypadku Odbiorca nie traci gwarancji na przedmiot umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca gwarantuje wykonanie we własnym zakresie i na
własny koszt wszystkich czynności serwisowych wskazanych w książkach serwisowych,
instrukcjach obsługi czy też innych dokumentach dotyczących samochodu, elementów
zabudowy i wyposażenia, obejmujących również wymianę materiałów, olejów i płynów
eksploatacyjnych oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie.

§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5% całkowitej ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę: ……………
zł. (słownie: …………………………… zł.) w formie ………………. .
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o jakich mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.
Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z kwoty zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, także w przypadku gdy Wykonawca, będąc zobowiązany do zapłaty
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kary umownej na podstawie umowy, nie zapłaci jej w terminie lub w ogóle odmówi jej
zapłacenia.
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w terminie 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy przez ostatniego Odbiorcę. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 %
wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwota ta zostanie zwrócona
Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w formie innej niż pieniądzu
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia/dostarczenia stosowanego dokumentu
zabezpieczającego, którego ważność obowiązywania (wnoszenia roszczeń przez
Zamawiającego) będzie wygasała odpowiednio 30 dni od dnia wyznaczonego na
umowny termin odbiór przedmiotu zamówienia dla wartości 100% oraz 15 dni od dnia
upływu okresu rękojmi dla wartości 30% zabezpieczenia
§ 11
KARY UMOWNE
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
Wykonawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:
a) za opóźnienie w dostarczeniu każdego z samochodów w terminie, o którym mowa w
§ 5 ust. 1 w wysokości 0,2% jego ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 2 za każdy
dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20%, na podstawie noty obciążającej
wystawionej przez właściwego Odbiorcę;
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy
w wysokości 20 % ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez
Zamawiającego;
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w
terminach określonych w § 9 ust. 2 i 3 w wysokości 0,15 % ceny brutto przedmiotu
umowy, o której mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, na podstawie noty obciążającej
wystawionej przez właściwego Odbiorcę, w przypadku napraw zgodnie z informacją
przekazaną przez Użytkownika;
d) za opóźnienie w przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 7 ust. 7 w
wysokości 0,2 % ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 2
niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, na podstawie noty obciążającej
wystawionej przez właściwego Odbiorcę;
e) za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania części umowy w wysokości 20 %
ceny przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, każdemu z
Odbiorców na podstawie noty obciążającej wystawionej przez właściwego Odbiorcę.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpi opóźnienie
w dostarczeniu przedmiotu zamówienia powyżej 6 dni kalendarzowych od
wyznaczonego terminu realizacji dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy. W powyższym przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie
odszkodowawcze w wyniku poniesionej szkody. W takim przypadku Zamawiający
naliczy kary umowne o których mowa w § 11 ust. 2 pkt. b oraz zatrzyma
zabezpieczenie wykonania umowy, o którym mowa w § 10.
Odbiorcy przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
§ 12
ZMIANY UMOWY
Strony dopuszczają możliwość zmian treści umowy w formie aneksu jeżeli łączna
wartość tych zmian będzie mniejsza od progu unijnego określonego w art. 11 ust. 8
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ustawy Prawo zamówień publicznych i nie przekroczy 10 % wartości zamówienia
określonego w § 4 ust 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający dopuszcza ponadto zmiany w zakresie:
j) W przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia przedmiotu umowy
odpowiadającego wymogom zawartym w załączniku nr 1 do umowy z powodu
zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po
zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu
wyposażenia przedmiotu umowy, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie
odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu a jego
parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego.
k) W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionej pod
względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia albo wyposażenia
przedmiotu umowy, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu umowy w
stosunku do koncepcji przedstawionej w ofercie – dopuszcza się zmianę umowy w
zakresie zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy rozwiązań
konstrukcyjnych.
l) W przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego dopuszczalna jest zmiana
umowy w zakresie obniżenia ceny lub zmiany wymogów zawartych w załączniku nr 1
do niniejszej umowy.
m) W przypadku konieczności zapewnienia koordynacji dostawy przedmiotu umowy oraz
innych umów zawartych przez Zamawiającego – dopuszczalna jest zmiana umowy
w zakresie zmiany miejsca przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy, miejsca
szkolenia przedstawicieli Zamawiającego.
n) W przypadku zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest taka zmiana umowy,
która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy lub przedmiotów umowy i
jego wyposażenia do nowych przepisów prawa.
o) W przypadku wprowadzenia zmian umowy niedopuszczalna jest zmiana umowy,
której konsekwencją będzie zwiększenie ceny przedmiotu umowy.
p) W przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od Wykonawcy, Zamawiający
podejmie decyzje w zakresie zmiany umowy mającej na uwadze okoliczności czy
zmiany proponowane przez Wykonawcę odpowiadają jego potrzebom oraz
wymogom dotyczącym wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami
prawa, w szczególności w zakresie wydatkowania ich w określonym roku
budżetowym.
q) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia – gdy zaistnieje okoliczności mające wpływ
na prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji
będzie zmianą korzystną dla zamawiającego lub zagrożone byłoby terminowe
realizowanie płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych otrzymanych od
dysponentów nadrzędnych, lub w przypadku zaistnienia siły wyższej itp.).
r) Procedury odbiorowej przedmiotu zamówienia, procedury szkoleniowej przedmiotu
zamówienia, serwisowania przedmiotu zamówienia, gdy nastąpi przekazanie
przedmiotu zamówienia na stan majątkowy innej jednostki organizacyjnej Ochotniczej
Straży Pożarnej.
§ 13
ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony zgodnie
oświadczają, że poddają się rozstrzygnięciu sporu przez polski sąd powszechny
właściwy dla siedziby Odbiorcy.
2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
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2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne według Części
III do SIWZ.
2. Wykaz odbiorców i użytkowników dostaw.
3. Wzór tabliczki pamiątkowej.
4. Oferta Wykonawcy
5. SIWZ - część I - II
3. Faktury i protokoły powstałe w wyniku realizacji umowy sporządzane są w języku
polskim.
4. Umowa zostaje zawarta w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdego Odbiorcy i dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 2 do umowy
Wykaz Odbiorców i Użytkowników
Lp.

1
2
3

Odbiorca

Ilość
sztu
k

Użytkownik

Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia
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Załącznik nr 3 do umowy
Wzór tabliczki pamiątkowej

