SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Płonce Kościelnej.
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
robota budowlana
dostawa
usług
ZATWIERDZAM
Łapy, dnia 24.08.2018 r.
Urszula Jabłońska
Burmistrz Łap
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Rozdział I. Nazwa i adres zamawiającego wraz z adresem poczty elektronicznej i strony
internetowej
Ochotnicza Straż Pożarna w Płonce Kościelnej
18-100 Łapy
w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa z dnia 12 czerwca 2018r
Gmina Łapy, ul. gen. Wł. Sikorskiego, 18-100 Łapy
Strona internetowa: bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl
e-mail: sekretariat@um.lapy.pl
tel. (85) 715-22-51; faks (85) 715-22-56
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zgodnie art. 10 ust. 1 oraz
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity
– Dz. U. 2017.1579 ze zm (dalej zwaną ustawą Pzp).
2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie
„ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której
mowa w ust. 1.
3. W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp stosuje się przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 poz 1025.).
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia określają wymienione kody CPV:
35110000-8 sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Płonce Kościelnej.
Wyposażenie fabrycznie nowe, posiadające, jeśli jest do niego wymagane świadectwo
dopuszczenia do użytkowania w jednostkach PSP wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, pełne świadectwo winno być dostarczone
wraz z wyposażeniem.
Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru
przedmiotu dostawy aktualnego świadectwa dopuszczenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1,
stanowiącym załącznik do formularza oferty, który należy wypełnić i złożyć wraz ze
składaną ofertą.
1.

Odbiór nastąpi w dwóch etapach:
1) Odbiór techniczno-jakościowy mający na celu sprawdzenie zgodności
wyposażenia wraz z występującymi w nim podzespołami ze złożoną ofertą,
2) Odbiór faktyczny na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Sprzęt zostanie dostarczony Zamawiającemu w nienaruszonych opakowaniach
jednostkowych zabezpieczonych przed uszkodzeniem w czasie transportu
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym przypadkowa utratę
lub uszkodzenie dostarczanego wyposażenia, do czasu jego wydania Zamawiającemu.
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4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem o wysyłaniu przedmiotu
zamówienia, strony dopuszczają zawiadomienie telefoniczne potwierdzone emailem
lub faksem
5. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno-jakościowego w następnym dniu od
daty otrzymania przedmiotu zamówienia, jednakże dostawa całości przedmiotu
zamówienia zgodnego pod względem techniczno-jakościowym nie może nastąpić
później niż termin dostawy przedmiotu umowy , o którym mowa w § 3 umowy.
6. Odbiór techniczno-jakościowy i odbiór faktyczny wyposażenia odbędzie się w
siedzibie Zamawiającego.
7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że
przedstawione wyposażenie nie odpowiada opisowi zawartemu w specyfikacji
technicznej, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w
wyposażeniu zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o
stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w specyfikacji technicznej w 2
egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. W protokole zostanie
wyznaczony termin nie później niż w terminie 7 dni usunięcia stwierdzonych
odstępstw oraz data odbioru faktycznego wyposażenia. Ustęp ten nie narusza
postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
8. W przypadku o którym mowa w pkt.5 Zamawiający nie dokona odbioru faktycznego
wyposażenia posiadającego wady do czasu usunięcia wad, usterek lub dostarczenia
brakującej dokumentacji technicznej.
9. Odbioru techniczno-jakościowego dokona 2 przedstawicieli Zamawiającego w
obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy, w przypadku braku
przedstawiciela Wykonawcy podczas odbioru techniczno-jakościowego Zamawiający
dokona odbioru samodzielnie.
10. Odbiór faktyczny (zdawczo-odbiorczy) przedmiotu umowy odbędzie się niezwłocznie
po dokonaniu odbioru techniczno-jakościowego w terminie określonym w protokole
odbioru techniczno-jakościowego. Protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie
strony, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
11. Odbioru faktycznego wyposażenia dokona 2 przedstawicieli Zamawiającego
w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy, w przypadku braku
przedstawiciela Wykonawcy podczas odbioru faktycznego Zamawiający dokona
odbioru samodzielnie i prześle protokół do podpisania do Wykonawcy.
12. Protokół odbioru faktycznego całości przedmiotu umowy stanowi podstawę do
wystawienia faktury VAT.
13. Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne są do wglądu w
siedzibie
Zamawiającego
oraz
udostępnione
na
stronie
internetowej:
bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl
Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia
- do 5 października 2018 roku.
Rozdział V. Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych. Informacja o
możliwości zawarcia umowy ramowej. Informacja o aukcji elektronicznej. Informacje
o Podwykonawcach.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
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5. Podwykonawcy: w ramach realizacji zamówienia: Zamawiający dopuszcza możliwość
powierzenia Podwykonawcom części zamówienia.
6. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w niniejszym postępowaniu
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Rozdział VI.
Liczba części zamówienia, na które wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna
liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy,
oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części
zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty
w większej niż maksymalna liczbie części.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Rozdział VII.
W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa
w art. 29 ust. 3a, określenie w szczególności:
- sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a.
Nie dotyczy
Rozdział VIII.
W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29
ust. 4, określenie w szczególności:
- liczby i okresu wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania,
- uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych
wymagań.
Nie dotyczy.
Rozdział IX.
Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
ustawy pzp.
Rozdział X.
Warunki udziału w postępowaniu.
Podstawy wykluczenia.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
NIE DOTYCZY.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
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NIE DOTYCZY.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
NIE DOTYCZY.
2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art.
24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie pkt 1, tj.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2017 r.
poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 ze
zm.),
3. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp zamawiający wykluczy wykonawcę, który
nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia.
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust.12 ustawy Pzp.
Rozdział XI.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.
Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz. nie podlega wykluczeniu
2.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu, o którym mowa w zał. Nr3 do SIWZ.
UWAGA! Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
3.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu zamawiający żąda następującego dokumentu:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp,
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
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wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 507).
1) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XI SIWZ pkt 3 ppkt 2 należy złożyć
w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego
http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/ wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert
zgodnie z zamieszczonym do SIWZ wzorem.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale XII SIWZ
pkt 3 ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w
rozdziale XII SIWZ pkt 3 ppkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu. 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 rozdziale XII SIWZ pkt 3 ppkt 1, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania
tej osoby.
DOTYCZY PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
2. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w
rozdziale XI SIWZ pkt 3 ppkt 1, dotyczącego podwykonawcy, któremu zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego
zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego:
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1) oświadczenie o którym mowa w zał. nr 3 SIWZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać brak
podstaw wykluczenia,
2) wykonawcy występujący wspólnie muszą zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy
Pzp ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz
zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty
należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii,
które powinno określać zakres umocowania,
3) przed udzieleniem zamówienia każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć
oddzielnie dokumenty określone w rozdziale XI SIWZ pkt 3 ppkt 1,
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w rozdziale XI pkt. 3 ppkt 1) i pkt 4 siwz, które znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
5. Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów:
1. Wypełniony formularz ofertowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 6 do SIWZ,
2. Wypełniony formularz (opis przedmiotu zamówienia) - wg załączonego wzoru
załącznik nr 1 do SIWZ
3. Pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii - w przypadku
gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika.
Rozdział XII.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach
określonych w art. 10c–10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za
pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania pełnomocnictw w formie elektronicznej.
5. Adres korespondencyjny:
Urząd Miejski w Łapach,
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24,
18-100 Łapy,
e-mail: sekretariat@um.lapy.pl.
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6. Osobami uprawnionymi do informacji są:
-procedury przetargowe –Aneta Maria Leżanka (85) 715-22-51 w.108 –kierownik
Referatu Organizacyjnego, Urząd Miejski w Łapach,
-w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia - Paweł Jurkian tel: 698 622 866 Komendant Gminny OSP.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 7.
10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na
tej stronie.
11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że
specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5
ustawy stosuje się odpowiednio.
12. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Rozdział XIII.
Wymagania dotyczące wadium
NIE DOTYCZY
Rozdział XIV.
Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Rozdział XV.
Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej i faksu.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
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4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
5. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ odnośnie oświadczeń i dokumentów
zastosowanie będzie miało Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
6. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w paragrafie 14 i 15 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z
2016 r. poz. 1126) są składane:
1) oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w
oryginale,
2) dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których
mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem,
3) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,
4) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej,
5) zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia,
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
7. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy w sposób
czytelny nie budzący wątpliwości.
8. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być złożone w formie oryginału albo
notarialnie poświadczonej kopii- załącznik Nr 7.
9. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
10. Ofertę sporządza się w języku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały.
Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy w zapisach - przed jej złożeniem poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem
czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania
poprawki.
11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
12. Z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i
złożeniem oferty ponosi wykonawca.
13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub
inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:
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Urząd Miejski w Łapach, 18 – 100 Łapy , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
oraz opisane:
Oferta:
„Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do średniego samochodu ratowniczo gaśniczego OSP Płonka Kościelna.”
Nr sprawy OSP.2.2018
Nie otwierać przed dniem: 04.09.2018 r. godz. 11.00
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone wg takich samych zasad jak
składana oferta. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona „Zmiana” lub
„Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek
zmian treści oferty po upływie terminu składania ofert.
15. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4.
16. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert nie można
zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia.
17. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
18. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną
cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana cyfrowo, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 Pzp.
19. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej (dotyczy konsorcjum i spółki
cywilnej)
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
b) Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
c) Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego pełnomocnika (lidera).
d) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców lub wspólników spółki
cywilnej - należy załączyć je do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być
przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. W przypadku
gdy wykonawcy dołączą do oferty umowę konsorcjum, a w przypadku spółki cywilnej
umowę spółki cywilnej, z których wynika upoważnienie lidera, nie ma potrzeby
składania odrębnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwem tym jest w takiej sytuacji
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właśnie umowa konsorcjum lub umowa spółki cywilnej.
e) Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający ma prawo domagać się zawarcia
umowy, która będzie regulowała współpracę w ramach konsorcjum, ale dopiero po
wyborze oferty, a przed zawarciem umowy o zamówienie. Na etapie ubiegania się o nie
przedsiębiorcy nie muszą więc zawierać takiej umowy.
f) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem (liderem).
g) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
Rozdział XVI.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Łapach, przy ul. Gen. Wł.
Sikorskiego 24, sekretariat – pok.103 /I piętro budynku/ w terminie do: 04.09.2018
r., do godziny 10:30.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Gen.Wł. Sikorskiego 24,
3.
4.
5.

6.

w Łapach, w pokoju nr 5 /parter budynku/, w dniu: 04.09.2018 r., o godzinie 11:00.
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust.
4 ustawy Pzp, tj.: imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy,
którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

Rozdział XVII.
Opis sposobu obliczenia ceny
1) Ilekroć w ustawie Pzp jest mowa o cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów
i usług (Dz. U. poz. 915).
2) Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku
VAT . Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
3) Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu
ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ).
4) W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną liczbowo (wyrażona zapisem
cyfrowym) a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie.
Rozdział XVIII.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest
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możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.
1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym

kryteriami
Opis kryteriów oceny
Cena
okres gwarancji

A.
B.

Znaczenie
60%
40%

Uwaga: Kryterium „gwarancja” dotyczy zestawu ratowniczego hydraulicznego.
A) KRYTERIUM ŁĄCZNEJ CENY BRUTTO (max. 60 pkt.) - zastosowanie będzie
miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:
A=

cena oferowana najniższa
--------------------------------------------- x 100 pkt. x 60%
cena oferty badanej

B) KRYTERIUM OKRESU GWARANCJI (max. 40 pkt.) - zastosowanie będzie miał
następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:
okres gwarancji oferty badanej
w miesiącach
B = ---------------------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 40%
najdłuższy okres gwarancji spośród
badanych ofert

1.
2.
3.

4.

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, liczony od dnia faktycznego odbioru
przedmiotu zamówienia.
Maksymalny okres gwarancji oceniany przez Zamawiającego wynosi 48 miesięcy.
UWAGA!
Podanie w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesięcy lub brak podania
okresu gwarancji w formularzu ofertowym będzie skutkować odrzuceniem oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku zaproponowania przez
Wykonawcę okresu gwarancji wynoszącego więcej niż 48 miesięcy oceniona będzie
wartość 48 miesięcy.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są
punkty za powyższe kryteria. Zastosowanie będzie miał następujący wzór:
P (punkty) = A + B
Punktacja ofert zostanie wyliczona na podstawie ww. wzorów
W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą
zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy
zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych
punktów.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
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5.

6.
7.

8.

zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty:
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, jego
oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, zostanie odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny oferty lub koszt:
1) zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne
części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i
budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w
szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań
technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia
dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy , kosztów pracy
których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 poz.847),
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,
2) zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy Pzp w przypadku gdy cena całkowita oferty jest
niższa o co najmniej 30% od:
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2ustawy Pzp
lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca
się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność
wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,
b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający
może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
Wykonawcy.
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9. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli

dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Rozdział XIX.
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w rozdziale
XX SIWZ pkt 1, ppkt 2), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody
przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w rozdziale XX SIWZ pkt 1, ppkt
1) i ppkt 4) na stronie internetowej.
4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w rozdziale XX SIWZ pkt
1, ppkt 1), jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny
sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w rozdziale XX SIWZ pkt 3, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku trybu przetargu
nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia
odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w
następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące
postępowanie odwoławcze.
7. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego
ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa
pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, chyba że wynika to z
pełnomocnictwa załączonego do oferty,
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Rozdział XX.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
NIE DOTYCZY
Rozdział XXI.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Złożenie oferty przez
wykonawcę jest równoznaczne z pełną akceptacją wszystkich postanowień umowy.
3. Umowa (wzór), jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik do
niniejszej specyfikacji - załącznik nr 8
4. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się możliwość
zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej
wprowadzenia, w zakresie:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2)
gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian
wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawcą
stroną, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację
zamówienia;
3) W zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z ty, że cena
netto nie może ulec podwyższeniu,
4) z powodu okoliczności siły wyższej (zdarzenia, którego Strony nie mogły
przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać,
a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego
zobowiązań umownych.) np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, na czas jej działania
uniemożliwiającego wykonywanie zamówienia;
5) nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych:
a) zmiana danych teleadresowych,
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego).
Rozdział XXII.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
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1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie - zgodnie z przepisami rozdziału 2 art. 180-198 ustawy Pzp:
1. odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp,
2. 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,
3. odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z treścią odwołania
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
5. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę,
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
3) określenia warunków udziału w postępowaniu,
4) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) odrzucenia oferty odwołującego,
6) opisu przedmiotu zamówienia,
7) wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Odwołanie - wnosi się w terminie zgodnie z przepisami art. 182 pkt 2 ustawy Pzp, tj.:
 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony
w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w
inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w rozdziale XXIII SIWZ pkt 6 i 7
wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
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staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert.
- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę
orzeczenia.
- Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach
wolnych od pracy.
- Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale
VI ustawy Pzp.
Rozdział XXIII.
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Rozdział XXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający
przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) i
przepisy wykonawcze do tej ustawy.
Rozdział XXXV. Klauzula informacyjna art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1)
administratorem Państwa danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Płonce
Kościelnej, reprezentowana przez Prezesa Stowarzyszenia, które zapewnia środki
techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych udostępnionych przez
Państwa w celu związanym z realizacją zadania pn. ”Dostawa fabrycznie nowego
średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz wyposażenia dla OSP Płonka
Kościelna.”.
2) jednocześnie informuję, że podmiotem przetwarzającym te dane jest Gmina Łapy,
reprezentowana przez Burmistrza Łap, która przetwarzać będzie Państwa dane
w celu przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego.
3) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Łapy jest Aneta Leżanka, tel.
85-715-22-51- wew. 108 e-mail: aneta.lezanka@um.lapy.pl
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ”Dostawa
fabrycznie nowego wyposażenia do średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
OSP w Płonce Kościelnej.”. (nr postępowania: OSP.2.2018) prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
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5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO;
10)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
11)
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
12)
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.
Rozdział XXXVI. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Załącznik nr 1– opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2– oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału określone w SIWZ;
Załącznik nr 3– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z
postępowania;
Załącznik nr 4 – zobowiązanie o współpracy;
Załącznik nr 5 – informacja o przynależności do grupy kapitałowej – złożyć w terminie do
3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl, o której
mowa w art. 86 ust.5 Pzp;
Załącznik nr 6 – formularz ofertowy;
Załącznik nr 7—pełnomocnictwo;
Załącznik nr 8– wzór umowy dotyczący dostawy wyposażenia.
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