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Nr zamówienia: GPK.0272. 1. 2017

Domanice dnia 28.06.2017r.

Gmina Domanice zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż
209.000 euro w ramach zadania pn Zakup średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego
ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe i sprzętem ratowniczogaśniczym nie zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w
Przyworach Dużych ” na warunkach określonych w poniższej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
.„
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1.Zamawiający;
GMINA DOMANICE .
Domanice,52,08-113 Domanice
NIP: 821 25 51 571
REGON: 711582121
Kontakt telefoniczny
w godzinach 8;00 - 14:30
-- w przypadku pytań dotyczących przedmiotu zamówienia: Jerzy Zabłocki- 608 303 749
- w przypadku pytań dotyczących procedury udzielania zamówienia- Danuta Szklarz
25 6312982 w 39
Kontakt mailowy pod adresem: d.szklarz@domanice.eu
2. Tryb postępowania
2.1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
2.2.Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie
„ustawa pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa
w punkcie 2.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
2.3.Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem
formy pisemnej.
2.4.Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy pzp jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do
wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
3.Przedmiot zamówienia:
3.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Zakup średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego
ze
sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na
stałe
i
sprzętem ratowniczo-gaśniczym nie
zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach Dużych”.
3.2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu na cele ochrony przeciwpożarowej
fabrycznie nowego średniego uterenowionego samochodu specjalnego pożarniczego,
ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Jednostki OSP Przywory Duże , włączonej
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

3.3. Średni uterenowiony samochód ratowniczo-gaśniczy 4x4 ze zbiornikiem 3500 dm³
z wyposażeniem dodatkowym( fabrycznie nowy rok produkcji 2017):
 wyciągarka elektryczna 20000 HD
- 1 szt
 działko
- 1 szt
 radiostacja przewoźna
- 1 szt
 radiotelefony nasobne z ładowarkami - 4 szt.
 latarki Ex z ładowarkami
- 4szt
 kamera cofania z monitorem w kabinie – 1 szt
 środek pianotwórczy 350 l
- 1 szt
 aparat ODO z butlą kompozytową
- 1 szt
- maszt oświetleniowy
- motopompa o wydajności min. 2050 l/min, silnik dwusuwowy, 2-cylindrowy, moc silnika
min 47,8 KW
- 1 szt
- Zestaw lekki ratownictwa technicznego - 1 szt
- zestaw ratownictwa medycznego (R1 skonstruowany zgodnie z wytycznymi KGPSP) 1 szt
- Agregat prądotwórczy o mocy 5kW
- 1 szt
3.4.Przedmiot zamówienia obejmuje także przeszkolenie delegowanych kierowców jednostki
OSP w zakresie obsługi pojazdu i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu samochodu.
3.5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.4 do SIWZ.
3.6.W celu weryfikacji parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanego pojazdu z
wymaganiami określonymi w SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą
wypełnionej Tabeli informacyjnej stanowiącej załącznik nr I.3 do SIWZ.
3.7.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na
okres 24 miesięcy.
3.8.Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV: 34.14.42.10-3 wozy strażackie.
4.Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:
4.1.Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie nie później niż do dnia 15 pażdziernika
2017r
4.2.Skrócenie terminu realizacji zamówienia podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny
ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ.
4a. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ,których spełnianie wymagane jest od
wykonawców oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy spełniają warunki:
- posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie precyzuje w tym
zakresie szczegółowych wymagań;
-wiedza i doświadczenie – warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert , jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , w tym
okresie , minimum jednym zamówieniem odpowiadające swoim rodzajem i wartości
przedmiotu zamówienia 620 000,00 zł brutto (tj 120 737,03 EURO netto).
- dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych
wymagań , których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełnienia tego
warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia;

- sytuacja ekonomiczna i finansowa – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych
szczegółowych wymagań, których spełniania Wykonawcy zobowiązani są wykazać. Ocena
spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia
O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Dostawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ust. pzp
5.Podstawy wykluczenia w postępowaniu
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz są ;
5.1.Niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy pzp, z zachowaniem przepisów art. 24
ust. 7-10 i 12 ustawy pzp, w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z uwagi na nw.
okoliczności:
1)wykonawca będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art.258 lub art.270-309 ustawy z dnia
6 czerwca 1997r. Kodeks karny(Dz.U
poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie(Dz. U.
z 2016 r. poz.176),
b)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769)
2)dostawca, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.2.1) SIWZ;
3) Dostawca, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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) wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
5) wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) wykonawca, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawca, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
8) wykonawca, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
9) wykonawca będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002
r.(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
10. wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz

ubiegania się o zamówienia publiczne;

11. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z

dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty,
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

12. wykonawca 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. - (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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. - (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
5.2.Wykonawca, który nie wykaże braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5.1.
SIWZ zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

5.3.Ocena braku podstaw do wykluczenia zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
wyszczególnionych w pkt 7.1.2) SIWZ (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców.
6.Poleganie na zdolnościach innych Wykonawców;
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu obligatoryjne i fakultatywne podstawy wykluczenia.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, trzeciego nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda,
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną..

7.Dokumenty i oświadczenia
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, potwierdzające
brak podstaw do wykluczenia oraz zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z
wymaganiami Zamawiającego:
7.1. Dokumenty

i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę:

-wypełniony formularz oferty wg załącznika nr I.1 do SIWZ;
wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr I.2 do
SIWZ;
-pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
-wypełniona Tabela informacyjna, wg załącznika nr I.3 do SIWZ.
-wykaz co najmniej jednej dostawy w ciągu 3 lat zbliżonej do przedmiotu zamówienia o
wartości brutto minimum 620 000,00zł
-Dowód wpłaty wadium
Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu
bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.domanice.eu
7.2

po zamieszczonej informacji z sesji otwarcia ofert:
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy
złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub
informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.
7.3
.Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona:

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;
2oświadczenie 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 wg załącznika nr MU do SIWZ;
3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika nr III.2
do SIWZ.
7.4.Dokumenty i oświadczenia wymienione w:
1.pkt 7.1. SIWZ - składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na
dzień złożenia oferty;
2.pkt 7.2. SIWZ - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowe
www.bip.domanice.euinformacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w pkt 28.4)
SIWZ składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku
gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę;
3.pkt 7.3. SIWZ - składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w
terminie wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w pkt 32.3. SIWZ dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia.
7.5.Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:
a) zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1.2) SIWZ informacje
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tych podwykonawców, z
zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ, oraz
b) zobowiązany jest w odniesieniu do tych podwykonawców przedstawić dokumenty i
oświadczenia, o których mowa w pkt
7.3.1)- 7.3.3) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. i 8 - 9 SIWZ.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów, potwierdzających brak istnienia podstaw do wykluczenia.
7.6. Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1. - 7.5. SIWZ musi wynikać
jednoznacznie, iż postawione przez
Zamawiającego wymagania zostały spełnione

8. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
8.1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.3.1) SIWZ składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.2.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 8.1. SIWZ, 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 organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z wymaganiami pkt 8.1. SIWZ.
9.Forma dokumentów i oświadczeń:

9.1 Składane oświadczenia i dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, z
zachowaniem pkt 9.2. SIWZ, za wyjątkiem
dokumentów, o których mowa w pkt 9.4. SIWZ;
9.2.Oświadczenia dotyczące odpowiednio Wykonawcy, innych podmiotów, o których mowa w
pkt 6. SIWZ oraz dotyczące
podwykonawców, o których mowa w pkt 7.5. SIWZ składa się w oryginale.
9.3.
Za oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1. - 9.2. SIWZ
uważa się oświadczenie lub dokument złożony w formie pisemnej podpisany
własnoręcznym podpisem na każdej zapisanej stronie odpowiednio przez Wykonawcę,
inne podmioty, o których mowa w pkt 6. SIWZ lub podwykonawców, o których mowa w pkt
7.5. SIWZ, lub ich upełnomocnionych przedstawicieli.
9.4 Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3.1) SIWZ mogą być przedstawione w formie kopii
poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem na zasadach
określonych w pkt 9.5. SIWZ.
9.5 Wykonawca albo inne podmioty, o których mowa w pkt 6. SIWZ albo podwykonawcy, o
których mowa w pkt 7.5. SIWZ albo Wykonawcy wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (współpartnerzy), o których mowa w pkt 12. SIWZ, lub ich
upełnomocnieni przedstawiciele odpowiednio poświadczają pisemnie za zgodność
z oryginałem kopie dokumentów ich dotyczących.
9.6 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w pkt 9.4. SIWZ wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9.7 Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2. - 7.3. SIWZ sporządzone w języku obcym, należy
złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.8 Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.2. - 7.3. SIWZ podane
zostały wartości kwotowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski zostaną one
przeliczone wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z
dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

10. Pełnomocnictwo:
Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 380, ze zm.) winny być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej
notarialnie.
11. Cena oferty:
Cena oferty:
1.cena (ryczałtowa) oferty uwzględniająca należny podatek VAT, podana w załączniku Nr I.1
do SIWZ musi obejmować cały przedmiot zamówienia wyceniony w oparciu o szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr I.4 do SIWZ;
2.cena oferty, o której mowa w pkt 11.1) SIWZ, musi być wyrażona w złotych polskich, po
zaokrągleniu do pełnych groszy - dwa miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza
pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza);
3.cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia, jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym
przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu;
4. cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie
przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem
zamówienia;
5.ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o
cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) jest wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych,
którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy
za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega

obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem
6.cena oferty podana w załączniku Nr I.1 do SIWZ musi być podana cyfrą, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku;
7.prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy
zgodnie z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr
177, poz. 1054 - tekst jednolity z późn. zm.);
]w celu oceny oferty, 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 ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami - w przypadku takim
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.
11.1 Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp.

12. Oferta kilku

Wykonawców ( współpartnerów )

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej
Wykonawców (współpartnerów)
WCHODZĄCYCH W SKŁAD KONSORCJUM LUB SPÓŁKI CYWILNEJ MUSI BYĆ
PRZEDSTAWIONA JEDNA OFERTA , OD JEDNEGO PODMIOTU I SPEŁNIAĆ
NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA;
1) wykonawcy wspólnie ubiegajacy się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ustawy

pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz
zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać
przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania; każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty i
oświadczenia wymienione w pkt 7.1.2), 7.2 i 7.3.1)- 7.3.3) SIWZ z zastrzeżeniem pkt
7.4. SIWZ;

2) wszelka

korespondencja
pełnomocnikiem (liderem);

oraz

rozliczenia

dokonywane

będą

wyłącznie

z

3) wypełniając formularz oferty (załącznik nr 1

do SIWZ) jak również inne dokumenty,
powołujące się na ,,Dostawcę,, w miejscu np..NAZWA I ADRES Dostawcy należy
wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów,

13. PODWYKONASTWO
13.1
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub
Podwykonawcom wykonania części zamówienia, co nie zwalnia Dostawcy
z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

13.2
Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy pzp żąda podania przez Wykonawcę w
ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i
podania ich nazw (firm).
13.3
Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub
Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy
rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są

usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą
pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Dostawcą a innym podmiotem
(Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także
między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami
13.
14. 14.Zamówienia na dodatkowe dostawy:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
pzp.
15.Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej
oferty.
16.Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
17.Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
18.Jedna oferta od jednego Wykonawcy:
Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści
SIWZ.
19.Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

20.Sposób przygotowania ofert:
1)

oferta sporządzona według załącznika nr I.1 do SIWZ oraz załączniki do oferty powinny
być napisane czytelnie w języku polskim, nieścieralnym atramentem - na maszynie do
pisania, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym, z zastrzeżeniem pkt 20.3) SIWZ;

2)

oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być
podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione;

3)

dołączone do oferty dokumenty w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne,
opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co
najmniej pełne nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką
składającego oświadczenie, z zachowaniem pkt 9 SIWZ;

4)

zaleca się, aby każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi
numerami;

5)

każda zapisana strona oferty winna być podpisana albo zaparafowana przez
Wykonawcę lub osoby upoważnione;

6)

wszelkie poprawki w treści oferty muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego
pełnomocnika;

7)

oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta;

8)

pożądane przez Zamawiającego jest złożenie wraz z ofertą spisu treści z
wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w jej skład.

21. Okres związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu wyznaczonego na dzień
składania ofert/

22..Koszt przygotowania oferty:
Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów
przygotowania
oferty.

23.Wadium: TERMINY WPŁAT, WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA WADIUM.
Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert tj.
do dnia 10.07.2017 r. do godz. 10:00 wnieść wadium w wysokości 13 900,00
zł.
Wadium może być wniesione w:
 pieniądzu
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach SKOK, z tym że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym
 gwarancjach bankowych
 gwarancjach ubezpieczeniowych
 poręczeniach udzielanych przez podmioty określone w art.6b ust.5 pkt.2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu PARP (Dz.U. Nr 109 poz.1158 z
późn. zm.)
Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego
MBS Zbuczyn O/Wiśniew
Nr rachunku: 57 9198 0003 2600 1270 2000 0170
:
,, Zakup średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego ze sprzętem
ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe
i sprzętem ratowniczogaśniczym nie zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pozarnej w
Przyworach Dużych

Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie
się na rachunku bankowym Zamawiającego.
Wadium wnoszone w innej formie jak pieniądze wykonawca składa w oryginale w
pokoju nr 5 lub zamieszcza w odrębnej kopercie i składa w miejscu wyznaczonym na
składanie ofert w godzinach od 7:30-15:30. Nie należy załączać oryginału dokumentu
wadialnego do oferty.
Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone
jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres
związania ofertą (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania)
oraz umożliwiać Zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium
bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie.
Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje wykluczenie Wykonawcy
z postępowania (art. 24 ust.2 pkt.2 ustawy).
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli
w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach
określonych w art. 46 ust.4a 5 tj:
1) gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 Ustawy
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1,
lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących
po jego stronie;
2) odmówił podpisania umowy w
na warunkach określonych w ofercie;

sprawie

zamówienia

publicznego

24 . Opakowanie oferty:
Dostawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Dostawcy,
adresem Zamawiającego i napisem:
„Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Przyworach Dużych”
z dopiskiem:
„Nie otwierać przed godziną 10;15 dnia 10.07.2017 r. ”
25. Składanie ofert:
1)

oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. budynku
Domanice , pok. 1, w terminie do dnia 10.07..2017 r. do godziny 10.00.;

UG

2)składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub
za pośrednictwem posłańca

26.Zmiana lub wycofanie oferty:
26.1

Dostawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej ofert wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie
zmian do oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika
pisemnego powiadomienia o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak oferta (pkt 25 SIWZ), z
dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. W przypadku wprowadzenia więcej niż jednej
zmiany do złożonej oferty każdą kopertę z powiadomieniem o wprowadzeniu zmian,
należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr ...”. Po stwierdzeniu poprawności
wprowadzenia zmian do oferty koperta (koperty) oznakowana dopiskiem „ZMIANA”
zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej
zawartość uznana za integralną część oferty

26.2 Dostawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną
ofertę. Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika
pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi
być złożone wg takich samych zasad jak oferta (pkt 25 SIWZ), z dodatkowym
oznaczeniem „WYCOFANIE”. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą
otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”.
27.Otwarcie ofert:
1Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert 10.07.2017 roku o godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiającego tzn. w budynku Urzędu Gminy w Domanicach
2.w części jawnej postępowania, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda
kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3.podczas otwarcia ofert podaje się dane zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy pzp. Nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł,
że nie mogą być one udostępniane;
4.informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje
dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie złożyli oferty oraz
informacje odczytane na otwarciu ofert Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert
na stronie internetowej www.bip.domanice.eu
5.w części niejawnej posiedzenia Komisji przetargowa dokonywana będzie ocena ofert i
wstępna ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz ocena
braku podstaw do wykluczenia.

28.Tok oceny złożonych ofert:
1)

w pierwszej kolejności każda ze złożonych ofert podlegać będzie ocenie braku
podstaw do wykluczenia zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o
informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w 7.1.2) SIWZ, z
zastrzeżeniem pkt 29.6) SIWZ;

2)

po dokonaniu ww. czynności Komisja przystąpi do oceny ofert, na podstawie
dokumentów, o których mowa w 7.1.1), 7.1.3) - 7.1.4) SIWZ, z zastrzeżeniem
pkt 29.7) SIWZ;

3)

w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących
złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy pzp dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści;

4)

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 ze SIWZ, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona;

5.Po dokonaniu w/w czynności Komisja dokona oceny ofert wg kryteriów opisanych
w pkt. 31SIWA
6. Zgodnie z art.ust.3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę , który nie złożył
wymaganego w pkt.7.1.2)
SIWZ
oświadczenia
złożyli oświadczenie
niekompletne, zwierające błędy lub budzące wskazane przez Zamawiającego
Wątpliwości do złożenia go, poprawienia , uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień
w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że pomimo złożenia ich
,uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać
będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

29.Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art.89 ust. 1 ustawy pzp.

30. Kryteia oceny ofert
Oferty oceniane będą wg poniższych wzorów.
1. Cena oferty ,,C,, - waga kryterium 60%
Przy ocenie oferty w kryterium cena ,,C,, najwyżej będzie punktowana oferta
proponująca najniższą cenę(brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia , pozostałe
oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów ( po zaokrągleniu do dwóch
miejsc po przecinku- końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się , a końcówki 0,005 pkt i

wyższe zaokragla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

Cmin
,,C,, =

…………………….
Cbad

X 100 pkt x 60%

Gdzie
Cmin
- cena oferty z najniższą ceną ( zł)
Cbad
- cena oferty badanej( zł)
60%
- WAGA KRYTEIUM C
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60,00
punktów
2. Termin realizacji umowy ,,T,, - waga kryterium 40%
Przy ocenie oferty w kryterium termin realizacji umowy (,,T,,) najwyżej będzie
punktowana
oferta Wykonawcy, który zaoferuje najkrótszy termin wykonania
przedmiotu zamówienia, oceniany zgodnie z poniższymi zasadami.
Termin realizacji zamówienia

Liczba pkt

Do dnia 16.10.2017r
Do dnia 05.10.2017r
Do dnia 01.10.2017

35
38
40

40% - waga kryterium ,,T,,
Uwagap; maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 40,00
pkt.
3. Wykonawca może maksymalnie otrzymać 100 punktów liczonych jako suma
punktów przyznanych w kryterium ,,C,, + ,,T,,.
31.Oferta najwyżej oceniona
31.1. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą
liczbę punktów- suma punktów przyznanych w kryterium ,,C.. + ,,T,, w oparciu o
podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert, z
zachowanie pkt 32.2 SIWZ.
31.2. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów ( suma
punktów przyzna-nych w kryterium ,,C,,+ ,,T,,) Zamawiający za najwyżej
ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższą cenę ( która uzyskała najwięcej
punktów w kryterium ,,C,,). Zamawiający wezwie Wykonawców , którzy złożyli
oferty , o których mowa , o złożenie ofert dodatkowych.
31.3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, zobowiązany jest do
złożenia aktualnych na dzień ich złożenia oświadczeń i dokumentów o których
mowa w pkt7.1.2-7.1.3 oraz 7.2 SIWZ LUB INNYCH DOKUMENTÓW
NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA , oświadczenia i
dokumenty są niekompletne , zawierają błędy.
31.4. Zgodnie z art.26 ust.3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców , którzy nie
złożyli wymaganych dokumentów i oświadczeń , o których mowa w pkt.7.1.2.-7.1.3 oraz 7.2
SIWZ, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania ,
oświadczenia i dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez

Zamawiającego wątpliwości , do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie
wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie, Chyba że mimo ich złożenia , uzupełnienia
lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
32. Unieważnienie postępowania;
32.1.Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art.93 ust.1 lub 1
ustawy
pzp.
32.2. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o
unieważnieniu postępowania , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
32.3W przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert
Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców , którzy ubiegają się o
udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
32.4 Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 33.2 i 33.3 SIWZ również
na stronie internetowej www.bip.domanice.eu.
32.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku
nieotrzymania dofinansowania ze środków z NFOŚiGW.
33. Wybór oferty najkorzystniejszej;
1.Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę;
a) który spełnia warunki udziału w postępowaniu,
b) który nie podlega wykluczeniu z postępowania , oraz którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej SIWZ I ZOSTAŁA
NAJWYŻEJ OCENIONA SPOŚRÓD ZŁOŻONYCH OFERT, W OPARCIU o podane w
ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert.
2) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje Wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
a)wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko , siedzibę
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie faktyczne
i prawne jej wyboru oraz nazwę firmy, albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b)Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a w przypadku , o których mowa w art.24 ust.8
ustawy pzp również wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez
Wykonawcę uznano za niewystarczające;
c)Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia, podając
odrzucenie faktyczne i prawne;
3) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje , o których
mowa w pkt34.2 SIWZ , również na stronie internetowej www.bip.domanice.eu.
35. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza;
2.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie liczonym od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krótszym niż:
a) 5 dni – jeżeli zawiadomienie przesłano w sposób, o którym mowa w punkcie 37.2 SIWZ;
b) 10 dni – jeżeli zawiadomienie przesłano w inny sposób ;
3.zgodnie z art.94. ust.2 ustawy pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt.35.2 SIWZ
jeżeli;
a) w postępowaniu została złożona tylko jedna
oferta;
b)w postepowaniu

o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8
ustawy pzp upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego
wymienione w art.180 ust.2 lub w następstwie jego wniesienia KIO ogłosiła wyrok lub
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze;
4.Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym
w zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii
TECHNICZNYCH(numer konta, reprezentanta Wykonawcy, ) zawieranej umowy;
5. W PRZYPADKU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Wykonawcy , o którym mowa w art.23
ust. 1 ustawy pzp. Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy
regulującej współpracę Wykonawców;
6. Jeżeli Wykonawca , którego oferta została wybrana , uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 lub 1a ustaw pzp.
36. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
37.Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcami:
1)wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez
Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej- złożenia oryginału pisma lub
oświadczeń dokumentów w formie określonej w pkt.9 oraz 10 SIWZ, z zastrzeżeniem
pkt. 37.2 SIWZ;
2) DLA ZACHOWANIA
TERMINÓW OKREŚLONYCH W POSTĘPOWANIU Zamawiający dopuszcza możliwość
przekazania dokumentów, o których mowa w pkt. 37.1 SIWZ drogą elektroniczną , z
zastrzeżeniem pkt.37.3 SIWZ;
3) dokumenty przesłane drogą elektroniczną winny być, przesłane w graficznej formie kopii
podpisanego pisma oryginalnego w jednym z następujących formatów: pdf.
4)W przypadku dostarczenia dokumentów drogą elektroniczną Zamawiający uzna, iż
dokumenty dotarły czytelne do Dostawcy w dniu i godzinie ich nadania( zgodnie z
potwierdzeniem wysyłki z poczty elektronicznej Zamawiającego );
5) pytania do treści SIWZ przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie ,
jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu , o którym mowa w
pkt.38 SIWZ;
6) w przypadku błędnie podanego adresu, adresu e- mail lub braku komunikacji z Dostawcą,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych
z postępowaniem;
7) Zamawiający nie dopuszcza telefonicznego porozumiewania się z Dostawcą składania
ofert;
38. Udzielenie wyjaśnień
1.Dostawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ;
2.Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie , jednak nie póżniej niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.38.3 SIWZ;
3. Zamawiający udzieli wyjaśnień 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;
4.jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu , o którym mowa w
pkt.38.3 SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień lub
pozostawi wniosek bez rozpoznania;
5.zgodnie z art.38 ust.1b ustawy pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na
bieg terminu , o którym mowa w pkt.38.3 SIWZ;
6.treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym

przekazał SIWZ bez ujawnienia zródła zapytania oraz zamieszcza na stronie
www.bip.domanice.eu
7. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z
Dostawcami;
- w przypadku dotyczących
przedmiotu zamówienia – Jerzy Zabłocki –Wójt Gminy tel. 608 303 749
-w
przypadku pytań dotyczących procedury udzielania zamówienia – Danuta Szklarz tel.25
6312982 wew.39
8.Pytania należy kierować także na adres: Urząd Gminy Domanice, Domanice 52, 08-113
Domanice;
39.Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu:
1) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający zamieści na stronie
internetowej www.bip.domanice.eu. Zmiana treści SIWZ STANOWI JEJ INTEGRALNĄ
CZĘŚĆ.
2) Zamawiający przedłuży termin składania
ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O
przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców ,
którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej
www.bip.domanice.eu
3.Jeżeli zmiana treści SIWZ PROWADZIĆ BĘDZIE DO ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA
O ZAMÓWIENIU Zamawiający zamieści w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ;
4.Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach;
5.jezeli zmiana treści ogłoszenia będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie
określenia przedmiotu wielkości lub zakresu zamówienia , kryteriów oceny ofert,
warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania Zamawiający
przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach;
6) niezwłocznie po zamieszczeniu w BZP ogłoszenia o zmianie ogłoszenia Zamawiający
zamieści informację o zmianach na stronie internetowej www.bip.domanice.eu;
40. Środki ochrony prawnej
Jeżeli wykonawca lub inny podmiot , który ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w
dziale VI ustawy pzp.
41.1.Odwołanie
1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności
Zamawiającego podje tej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności , do których Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp;
2) jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust 8 ustawy pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności;
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia , zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego;
e) opisu przedmiotu zamówienia;
f) wyboru najkorzystniejszej oferty;
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów , określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania;

4.odfweołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub
postaci elektronicznej, podpisanie j bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego podpisu kwalifikowalnego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;
5.odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;
a) 5 dni- jeżeli zostały przesłane w sposób, o którym mowa w punkcie 37.2 SIWZ;
b) 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
6)odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu , a także wobec postanowień SIWZ
WNOSI SIĘ W TERMINIE 5 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA w BZP
lub SIWZ na stronie internetowej www.bip.domanice.eu;
7) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt.41.1.5 i 6 SIWZ wnosi się w
terminie 5 dni od dnia , w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
8) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób , aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu ;
9)w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert;
10)w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą;
11)Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności , do której jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp, na które nie
przysługuje odwołanie , o którym mowa w pkt.41.1.2 SIWZ;
12) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt.41.1.11
SIWZ ZAMAWIAJĄCY powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej,
informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie pzp dla tej czynności;
13)Na czynności o których mowa w w pkt.41.1.12 SIWZ nie przysługuje odwołanie , z
zastrzeżeniem pkt. 41.1.2 SIWZ
41.2 Skarga do sdądu
1) na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu;
2) skargę wnosi się do sadu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego;
3) skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7
dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, PRZESYŁAJĄC JEDNOCZEŚNIE JEJ ODPIS
PRZECIWNIKOWI SKARGI. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego
jest równoznaczne z jej wniesieniem;
4) Prezes KIO przekazuje skargę wraz z
aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania;
5)skarga
powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia , przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,
wskazanie dowodów , a także wniosek o zmianę orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w
całości
lub części.
6) w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia
skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami;
42. Waluta w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a
Wykonawcą.
Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich

43. Zaliczki;
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia
45. Zmiany postanowień zawartej umowy;
Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokona wyboru Dostawcy.
Wykaz załączników:
1.Załącznik nr I.1 - oferta
2.Załącznik nr I. 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3.Załącznik nr I. 3 - tabela informacyjna
4.Załącznik nr I.4 - opis przedmiotu zamówienia
5.Załącznik nr I.5 - projekt umowy
6. Załącznik nr II.1 - oświadczenie składane na podstawie art. 24 ust. 11
7. Załącznik nr III.1 - oświadczenie składane w związku z art. 24 ust. 1 pkt 15)
8.Załącznik nr III.1 - oświadczenie składane w związku z art. 24 ust. 1 pkt 22)

