OSP.271.1.2022
Rajcza, 01.07.2022 r.

OCHOTNICZA STRAŻ
POŻARNA W RAJCZY
ul. Parkowa b/n
34-370 Rajcza
NIP: 5531924828

SPECYFIKACJA WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.:

Zakup lekkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Rajcza.
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Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na
podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. 2021. 1129 z późn. zm.).

Zatwierdził:
Prezes OSP
Marian Capanda
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Ochotnicza Straż Pożarna w Rajczy z siedzibą: ul. Parkowa b/n, 34-370 Rajcza, woj. Śląskie,
powiat żywiecki. NIP: 5531924828, REGON: 070905784
Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP:
Urząd Gminy Rajcza /d43pji4r0h/skrytka
Adres poczty elektronicznej:
osp.rajcza@interia.com
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://rajcza.pl/zamowienia-publiczne/
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia:
https://miniportal.uzp.gov.pl/;
https://rajcza.pl/zamowienia-publiczne/
II. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ:
1. Informacje ogólne:
1) W zakresie wynikającym z niniejszej SWZ, na podstawie art. 37 ustawy z dnia 11 września
2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) zwanej
dalej „ustawą PZP”, w imieniu zamawiającego działa pełnomocnik: Gmina Rajcza,
ul. Górska 1, 34-370 Rajcza.
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcą odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: osp.rajcza@interia.com
3) Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający
przekaże Wykonawcom za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego
postępowania, gdzie umieści stosowny dokument wraz z oznaczeniem daty jego
zamieszczenia i tytułem wskazującym na udzielenie odpowiedzi na pytania Wykonawców
i wyjaśnień itp.
4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zamienić SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępni na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
5) Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl oraz https://rajcza.pl/zamowienia-publiczne/.
6) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
7) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP).
8) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do
komunikacji”, wynosi 150 MB. Zamawiający dopuszcza następujące formaty przesyłanych
danych: pdf, doc, docx, xlsx, xml.
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9) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
10) Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne
są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu jak również stanowi załącznik Nr 6 do
SWZ (plik pn. Identyfikator postępowania).
11) Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
12) Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a
ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (t. j. Dz. U. 2021. 2070);
b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust.
1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j Dz. U. 2021. 671).
13) Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż pdf (np.: doc, docx, xlsx,
xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie
XAdES;
c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie
algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Wykonawcami
a Zamawiającym, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej –
osp.rajcza@interia.com
2) Zamawiający wskazuje, że obowiązują u niego następujące wymagania techniczne
i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych za pośrednictwem
poczty elektronicznej wskazanej w pkt 1):
a) załącznik nie może być zaszyfrowany,
b) suma załączników w wiadomości email nie może przekraczać 30MB,
c) wiadomość nie może zawierać „hiperlinków” (odnośników do innych stron).
3) Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji).
4) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem postępowania tj. OSP.271.1.2022
5) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej
wskazanej w pkt. 1) lub Formularza do komunikacji. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi
być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
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w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
UWAGA! Forma komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty
III.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym
bez przeprowadzania negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – zwanej dalej
„ustawą”, o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych, określonych na podstawie art. 3
ustawy.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza ani nie wymaga składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art.
96 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7. Nie zamierza się ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
8. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia
przez wykonawcę.
10. Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, poza wyjątkami przewidzianymi
ustawą. Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty
przygotowania oferty.
12. Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.
14. Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych.
15. Nie przewiduje się wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
16. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych zadań.
17. Nie przewiduje się udzielania zaliczek.
18. Zamawiający nie wymaga ani odbycia wizji lokalnej ani sprawdzenia dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.
19. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020,
poz. 1913), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą
być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust.
5 ustawy.
20. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych

a) w OSP Rajcza, ul. Parkowa b/n, 34-370 Rajcza, jest Prezes OSP Rajcza;
b) inspektorem ochrony danych osobowych: w OSP Rajcza jest Prezes OSP Rajcza
z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: osp.rajcza@interia.com;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust.
1-2 ustawy;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanych
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO2;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
10) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu.
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1

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

11) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I JEGO ZAKRES.
1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
Rajcza.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ (Wymagania
techniczne dla lekkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla jednostki OSP Rajcza
oferowanego przez Wykonawcę), który należy uzupełnić i dołączyć do oferty.
4. Przedstawione
parametry
przedmiotu zamówienia stanowią
minimum
techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego.
5. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacji, gdyby
w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a takim
odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie,
specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy
przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi
referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy
„lub równoważne”.
6. Zgodnie z art. 101 ust. 5 PZP wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty
stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy
PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone
w opisie przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca ma obowiązek wskazać minimum jeden punkt serwisowy podwozia (dokładny
adres serwisu) zlokalizowany najbliżej siedziby Zamawiającego.
8. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 34144210-3 Wozy strażackie
 35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
 34114000-9 Pojazdy specjalne
V.
PODWYKONAWSTWO.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(podwykonawcom).
2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy tych
podwykonawców.
3. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia.
4. Szczegółowe warunki dot. podwykonawstwa precyzuje także wzór umowy stanowiący
załącznik nr 5 do SWZ.

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie maksymalnie w terminie 90 dni od daty
zawarcia umowy (kryterium oceniane).
VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO JEJ TREŚCI.
1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym
załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP oraz wskazanym we wzorze
umowy.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby po stronie
zamawiającego:
1) Marta Cymorek w zakresie procedury przetargowej, tel. 33 826 12 38, e-mail:
osp.rajcza@interia.com
2) Aleksandra Jon-Kotrys – w zakresie przedmiotu zamówienia, e-mail:
osp.rajcza@interia.com
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 9 sierpnia 2022 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3 SWZ wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.
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IX.
1.
2.
3.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH
DOWODOWYCH
1. Oferta ma być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski.
3. Dokumenty, które wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą:
1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
2) Aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania
przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi
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adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie
osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów.
3) Szczegółowy opis oferowanego pojazdu z podaniem nazwy modelu i producenta wraz
z parametrami technicznymi potwierdzającymi, że oferowany pojazd spełnia
wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 2 do SWZ.
4) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia:
a) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SWZ
b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SWZ.
c) o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia (EU)
833/2014 – załącznik nr 3a
5) Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 4 stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Oświadczenia te dotyczą zarówno Wykonawcy, jak i każdego ze
wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze
wspólników spółki cywilnej;
6) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).
7) Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej
notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o
udzielenie zamówienia publicznego.
8) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum)
wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
9) Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
4. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie
oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
(załącznik nr 4 do SWZ).
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku wskazania przez
Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 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. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia
podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca
wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
7. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3
ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe
środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2070), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy,
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6 niniejszego rozdziału
SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości
przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez
Zamawiającego w niniejszej SWZ.
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XI. WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SWZ.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom nie później niż dwa
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania
ofert.
3. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia, bez ujawnienia źródła zapytania, zostaną
zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
4. Modyfikacja treści SWZ:
1) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia;
2) dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania;
3) jeżeli zmianie treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
XII. ZŁOŻENIE OFERTY.
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu ofertowym wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej w formacie danych: .doc, .docx, .pdf.
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3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
Ofertę należy złożyć w oryginale. Nazwa pliku z formularzem ofertowym powinna zawierać
słowo OFERTA. W przeciwnym razie zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
nieotwarcie nieprawidłowo opisanego pliku z formularzem ofertowym w trakcie sesji
otwarcia ofert.
4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika
systemu”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje
je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale X ust. 3 pkt 4) SWZ, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania
oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
10. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej zawierają informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j.: Dz. U. 2021 r. 1233 ze zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawna część należy ten plik
zaszyfrować.
2) W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z taka informacją wykazanie, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Brak wykazania jest równoznaczny
z brakiem zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem w terminie do dnia 11 lipca
2022 r. do godz. 1000 używając w tym celu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu – skrytka
ePUAP: Urząd Gminy Rajcza /d43pji4r0h/skrytka
2. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
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XIV. OTWARCIE OFERT.
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2022 r. o godzinie 1100 poprzez użycie aplikacji do
szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku
do odszyfrowania.
3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuje otwarcie,
która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w ust. 1., otwarcie
ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o: nazwach albo imionach i nazwiskach oraz
siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania
wykonawców, których oferty zostały otwarte; oraz cenach zawartych w ofertach.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte,
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
XV. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 ORAZ W ART. 109
USTAWY PZP.
1. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY PZP.
Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej),
żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się
wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108
ust. 1 ustawy PZP.
2. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 USTAWY PZP.
Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej)
oraz żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje
się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 109 ust. 1
punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy PZP.
Art. 109 ust. 1 pkt:
5) „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 dowodów;
6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można
skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;
7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał
lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy
koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za
wady;
8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu,
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spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
podmiotowych środków dowodowych;
9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub
próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia.”
3. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7 UST. 1 USTAWY Z DNIA 13
KWIETNIA 2022 r. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA
NARODOWEGO.
1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), z przedmiotowego
postępowaniu wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją
na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu
269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających
w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność
i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105
i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką
jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 stawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Z zamówienia wyklucza się wykonawców oraz podwykonawców, którzy należą do
którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w art. 5k ust. 1 rozporządzenia
833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

3. Wykluczenie o którym mowa w ust. 2 następuje na okres trwania okoliczności
określonych w tym punkcie. Okres wykluczenia rozpoczyna się z dniem 1 maja 2022 r.
4. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust.2, Zamawiający odrzuci
ofertę takiego wykonawcy.
5. Zastosowanie mają przepisy art. 7 ust. 4-8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.
1. Cena oferty zostanie wyliczona i wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym,
sporządzonym według wzoru określonego w załączniku nr 1 do specyfikacji, zgodnie
z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji i jest ona ceną ryczałtową.
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) ten
rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
 §1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
 §2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć,
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania przedmiotu zamówienia, opisanego w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy od towarów i usług, o których mowa w art. 225
ustawy PZP, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca składając ofertę, winien poinformować 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, wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WAGI TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT.
1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Maksymalna ilość punktów jakie
Lp.
Kryterium
może otrzymać oferta za dane
kryterium
a)
Cena brutto przedmiotu
60
zamówienia
b)
Termin realizacji
40
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ŁĄCZNIE
a) Cena oferty brutto przedmiotu zamówienia – waga 60% (C)
Ilość punktów zostanie wyliczona według wzoru:

100

C min
C = ----------------- x 60% x 100
C of
gdzie:
C min – najniższa łączna cena oferty spośród ocenianych
ofert, C of – cena ocenianej oferty,
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie.
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez
Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku
z realizacją przedmiotu zamówienia.
b) Termin realizacji – waga 40% (T)
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Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Wykonawca w ofercie
zaproponuje termin wykonania zadania, który będzie liczony od dnia podpisania umowy.
Punkty będą przyznawane następująco:
 wykonawca, który zaproponuje termin realizacji zamówienia wynoszący 90 dni (maksymalny
termin określony przez zamawiającego) otrzyma – 0 pkt.
 wykonawca, który zaproponuje termin wynoszący 60 dni otrzyma – 20 pkt.
 wykonawca, który zaproponuje termin wynoszący 30 dni otrzyma – 40 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę: P = C+T
gdzie:
P - łączna ilość punktów,
C – ilość punktów w kryterium: cena oferty,
T – ilość punktów w kryterium: termin realizacji
2. Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego terminu dostawy, jako obowiązujący zostanie
przyjęty okres 90 dni i w tym kryterium przyzna Wykonawcy 0 pkt.
3. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego terminu dostawy niż maksymalny
(90 dni) określony przez Zamawiającego, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze
ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie
określonym ofert dodatkowych.
XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY WCELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór
stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Wykonawcy przed podpisaniem umowy winien dostarczyć Zamawiającemu:

1) Umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY.
W postępowaniu mają zastosowanie środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX
ustawy PZP oraz poniższych Rozporządzeniach:
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy
rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 r., poz. 2453);
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437).
XX. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje wymagań
w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
XXI. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców złożenia podmiotowych środków dowodowych.
XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zastosowanie
mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019
r. poz. 2019 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, w szczególności
przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
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Załączniki do SWZ:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – Wymagania Zamawiającego dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k
rozporządzenia (EU) 833/2014
5. Załącznik nr 4 – Grupy Kapitałowe
6. Zalącznik nr 5 – Wzór umowy
7. Załącznik nr 6 – Identyfikator postępowania.

