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I.
1.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Dane Zamawiającego
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, ul. Nowy Świat 3,
26-900 Kozienice.

•

adres do korespondencji: jak wyżej

•

NIP: 812-16-80-162; REGON: 670230362

•

faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 48 611-78-88

•

e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: kwatermistrz@kozienicestraz.pl

•

adres strony internetowej: www.kozienicestraz.pl

•

godziny urzędowania: 730-1530 (od poniedziałku do piątku).

UWAGA:
Zamawiający działa jako pełnomocnik w imieniu Mazowieckiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
ul. Domaniewska 40,
•

II.

02-672 Warszawa

NIP: 526-179-67-33; REGON: 000173516

INFORMACJE OGÓLNE

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i umieszczone
na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym
muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający
nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. W przypadku, kiedy Wykonawca takiego
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konta nie posiada, niezbędne będzie jego założenie, gdyż wyłącznie za jego pomocą możliwe
będzie złożenie oferty.
III. KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia stanowią zapisy określone w niniejszej Specyfikacji.
1. Przedmiot zamówienia wg CPV: 34144210-3 Wozy strażackie; 35110000-8 Sprzęt gaśniczy,
ratowniczy i bezpieczeństwa; 34144200-0 Pojazdy służb ratowniczych.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach zgodnie z wymaganiami
załącznika nr 1 do SIWZ – szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
a) odpowiadać

wszystkim

cechom

określonym

w

specyfikacji

istotnych

warunków

zamówienia,
b) być nowy i zgodny z obowiązującymi normami.
1.1. Gwarancja
Wymagany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi minimum 36 miesięcy
na cały przedmiot zamówienia bez limitu kilometrów oraz limitu godzin pracy urządzeń.
IV.

ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ
Nie dotyczy.

V. KLAUZULE SPOŁECZNE
Nie dotyczy.
VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 67 UST. 1 PKT 7 USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje przedmiotowych zamówień.
VII. PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia do dnia 29.11.2019r.
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IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu
oraz niniejszej SIWZ:
1) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca musi wykazać się
doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, iż należycie wykonał co najmniej jedną dostawą średniego lub ciężkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem
dowodów czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

X. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 24 ust.1 oraz na podstawie
art. 24 ust. 5:
pkt. 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. z 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 2017 r. poz.2344);
pkt. 4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,
zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania;
pkt. 8 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności.
XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK
PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu Wykonawca przekazuje aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, dalej zwany: „JEDZ”, stanowiący Załącznik nr
5 do SIWZ (wzór) wg wytycznych wskazanych w rozdziale XVI przedmiotowej specyfikacji.
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2. Pozostałe niżej wymienione oświadczenia i dokumenty są składane na wezwanie
Zamawiającego. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona
najwyżej w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp do złożenia następujących dokumentów:
1)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
2)

zaświadczenia

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzającego,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3

miesiące

przed

potwierdzającego,

upływem
że

terminu

Wykonawca

składania

zawarł

ofert,

lub

innego

z

właściwym

porozumienie

dokumentu
organem

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
3)

zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4)

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
5)

oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6)

oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1445).
8) Wykaz wiedzy i doświadczenia wg wymagań załącznika nr 4 do SIWZ wraz
z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw.
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3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
zamiast:
2) zaświadczenia

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzającego,

że

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

właściwej

terenowej

jednostki

organizacyjnej

Zakładu

Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
-

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące od terminu składania ofert,
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b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem składania ofert.
4.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 ust. 3, 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 osobywystawione w terminie określonym odpowiednio w ust. 3.
5.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w ust.1 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21

ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby- wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp, przedstawienia na wezwanie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w ust. 2 pkt 1-7.
7.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania,
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
XII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wraz
z ofertą złoży oświadczenie wstępne w formie JEDZ, o którym mowa w części XI SIWZ.
2.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do złożenia dokumentów
i oświadczeń na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w terminie nie krótszym niż 10 dni.
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3.Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełnianie
warunków udziału w postępowaniu składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający

od

Wykonawcy

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

(Dz. U z 2016r. poz. 1126 z późń. zm.).
4.W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie
warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej
walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego
Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień
wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni
kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
5.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 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. 570 z późń. zm.).
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują
się

w

posiadaniu

zamawiającego,

w

szczególności

oświadczeń

lub

dokumentów

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Podobnie,
w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności tych oświadczeń lub dokumentów
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych.
6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa
w rozdziale IX w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
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tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór
wg Załącznika nr 6 do SIWZ – zobowiązanie winno być podpisane przez uprawnionego
przedstawiciela podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,
zgodnie z odpowiednim aktem rejestracyjnym).
9. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w SIWZ.
10. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wskazanych w rozdziale IX SIWZ, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
XIII. PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie na
formularzu JEDZ, o którym mowa w pkt XI.1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców powyższe wykazuje.
3. Każdy

podmiot

składa

odrębny

formularz

podpisany

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym.
4. Każdy JEDZ należy złożyć w postaci osobnego pliku.
XIV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
1) mł. bryg. Paweł Kowalski tel. +48 48 611 78 98; e-mail: kwatermistrz@kozienicestraz.pl
2) mł. bryg. Wiesław Krześniak, tel. +48 48 611 78 98; e-mail:kwatermistrz@kozienicestraz.pl

2.

W
a

postępowaniu
Wykonawcami

o

udzielenie

odbywa

https://miniportal.uzp.gov.pl/,

się

zamówienia
w

formie

ePUAPu

komunikacja

elektronicznej

między
przy

Zamawiającym

użyciu

https://epuap.gov.pl/wps/portal

miniPortalu
oraz

poczty

elektronicznej.
3.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
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4.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP
dostępnymi odpowiednio na stronie www.uzp.gov.pl oraz www.epuap.gov.pl .

5.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji wynosi
150 MB.

6.

Za

datę przekazania

oferty, wniosków,

zawiadomień,

dokumentów

elektronicznych,

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7.

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz na stronie
internetowej Zamawiającego.

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
1. W

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

komunikacja

pomiędzy

Zamawiającym

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz
do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).
2. Zamawiający

może

również

komunikować

się

z

Wykonawcami

za

pomocą

poczty

elektronicznej, e-mail wskazany w pkt. I. niniejszej SIWZ. Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej wynosi 10MB.
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający

dopuszcza

również

możliwość

składania

dokumentów

elektronicznych,

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty
elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27
czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1320 ze zm.) oraz rozporządzeniu 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 ze zm,).
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XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni = 2 miesiące.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium
na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego
wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza.

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ DOKUMENTÓW
WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SIWZ
1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszej SIWZ oświadczenia i dokumenty,
bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy.
Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane są
w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu powyżej,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 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.
Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za
zgodność

z

oryginałem

kwalifikowanym

następuje

podpisem

w

formie

elektronicznym

elektronicznej
przez

podpisanej
osobę/osoby

upoważnioną/upoważnione.
2.

Oferta powinna być:
a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ w języku polskim,
b. złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty dostępnego na ePUAP oraz miniPortalu,
c.

podpisana

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym

przez

osobę/osoby

upoważnioną/upoważnione do reprezentacji.
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3. Zgodnie z art. 10 a ust. 5 ustawy Pzp Oferty, oświadczenie, o którym mowa w art.
25a, w tym JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na
miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt., .xls., .xlsx i podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został
w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem

polecenia

„Załącznik

stanowiący

tajemnicę

przedsiębiorstwa”,

a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku
archiwum (ZIP).
7. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej
opatrzonej

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym,

a

następnie

wraz

z

plikami

stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP
i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
9. Termin składania ofert upływa dnia 03 października 2019 r. o godz. 10:00.
10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
11. Zgodnie z art. 8 ust. 3 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, w sposób niebudzący wątpliwości
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W ofercie nie można
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, to znaczy: nazwy
(firmy) Wykonawcy oraz adresu, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
12. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
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13. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować
zamówienie z najwyższą starannością.
14. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim.
W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony,
Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
15. Uwaga:

W

przypadku

przekazywania

przez

Wykonawcę

dokumentu

elektronicznego

w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane
dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów
zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego
Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

XVII. SPOSÓB OCENY OFERT
1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „PROCEDURY ODWRÓCONEJ”, o której mowa w
art. 24aa ust. 1 ustawy PZP. W toku badania i oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 87
ust.1 ustawy Pzp może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający zgodnie z art. 90 ustawy Pzp, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie
wyjaśnień lub złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
1)

oczywiste omyłki pisarskie,

2)

oczywiste

omyłki

rachunkowe,

z

uwzględnieniem

konsekwencji

rachunkowych

dokonanych poprawek,
3)

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w rozdziale XXI.
XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERTY
1.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na
miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem formularza
wymienionego w ust. 1 w terminie do dnia 03 października 2019 r. o godz. 10:00.
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3. Ofertę wraz z wymaganymi w siwz dokumentami w postaci elektronicznej, przed jej
złożeniem, Wykonawca musi zaszyfrować używając w tym celu aplikacji dostępnej na
miniPortalu. Aplikację należy pobrać na swój komputer oraz zainstalować ją. Kolejno za jej
pośrednictwem należy zaszyfrować ofertę, którą następnie należy złożyć Zamawiającemu
poprzez formularz, o którym mowa w ust. 1.
4. Celem złożenia oferty Wykonawca po zalogowaniu się wybiera formularz, o którym mowa w
ust. 1, wybierając w nim rodzaj identyfikatora postępowania oraz zamieszczając w tym
identyfikatorze numer ogłoszenia o zamówieniu. Kolejno Wykonawca wypełnia pozostałe
informacje wymagane formularzem.
5. Po złożeniu oferty, Wykonawca otrzyma wygenerowane przez system potwierdzenie, które
należy zachować, jako dowód złożenia oferty oraz niezbędny dokument do ewentualnej jej
zmiany lub wycofania.
6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie ePUAP.
7. Szczegółowe
w

instrukcje

szczególności

dla

dotyczące

Wykonawców
szyfrowania

dotyczące

ofert,

korzystania

składania

ofert,

z

miniPortalu,

komunikacji

między

Zamawiającym a Wykonawcą czy instrukcja użytkowania systemu miniPortal są dostępne na
stronie

internetowej

Urzędu

Zamówień

Publicznych

www.uzp.gov.pl

w

zakładce

e-Zamówienia, miniPortal.
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 października 2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiającego, tj. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, ul. Nowy
Świat 3, 26 – 900 Kozienice, I piętro, pok. świetlica.
9. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania/odszyfrowywania ofert
dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą
klucza prywatnego.
10. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
11. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z
otwarcia ofert.
XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca obliczy cenę wykonania przedmiotu zamówienia i wpisuje ją w formularzu
ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Stawka podatku VAT winna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z późn. zm.).
3. Cena oferty winna być podane w złotych polskich. Cena winna być wyrażona z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący
sposób:

14

-

w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5,

-

w górę – jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5.

4.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
XX. WZÓR UMOWY
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2doSIWZ.
XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
2. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
Nr kryterium
I
II
III

Kryteria oceny
Cena
Okres gwarancji
Parametry techniczne

Znaczenie (waga)
60……….pkt
20………. pkt
20………. pkt

1) CENA – Wpc (waga 60 pkt)
Wartość całkowita kryterium Cena (Wpc) = (Cena oferty brutto (najniższa cena):Cena oferty
(brutto) ocenianej) x 60 pkt.
2) Okres gwarancji (Wg) - (waga 20 pkt). Okres gwarancji min. 36 m-ce, max. 60 m-cy
(w przypadku oferty z terminem dłuższym niż max., Zamawiający do obliczeń przyjmie okres
60 m-cy) – 20 pkt
Ilość możliwych punktów do uzyskania proporcjonalnie wg poniższego wzoru:
Okres gwarancji (Wg) = (Gwarancja badana : Gwarancja najdłuższa) x 20 pkt.
3) Parametry techniczne (Wpt) - (waga 20 pkt).
a) Moc auta: Minimalna moc 180 kW.
Za moc większą niż minimalna oferta otrzymuje dodatkowe punkty proporcjonalnie, wg
wzoru:
Moc (M) = (moc badana : moc najwyższa) x 10 pkt.
b) Wydajność autopompy: minimalna 1600l/min.
Za większą niż minimalna wydajność autopompy oferta otrzymuje dodatkowe punkty
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proporcjonalnie, wg wzoru:
Wydajność (WD) = (wydajność badana : wydajność najwyższa) x 10 pkt.
Następnie po otrzymaniu ilości punktów z powyższych wzorów otrzymujemy ilość punktów
w całym kryterium, zgodnie z wzorem:
(Wpt) = [(M) +(WD)]

W formularzu ofertowym należy podać oferowaną moc silnika oraz wydajność autopompy. Brak
podania tych danych może spowodować odrzucenie oferty jako niezgodnej w SIWZ, ponieważ w
toku jej oceny Zamawiający nie będzie mógł stwierdzić czy ofertowany samochód spełnia
minimalne, graniczne wymagania postawione w SIWZ.

Wp = Wpc+ Wg + Wpt
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych.

XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Z

Wykonawcą

wybranym

w

drodze

niniejszego

postępowania,

który

złoży

ofertę

najkorzystniejszą, zostaną zawarte umowy na warunkach określonych we wzorze umowy Załącznik nr 2do SIWZ.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia
warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym
w art. 94 ustawy Pzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
4. Wykonawca, będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium,
zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 5 000 zł.
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1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo

–kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
Bank Pekao SA oddział w Kozienicach
Nr konta 88 1240 5862 1111 0010 3911 0627
z dopiskiem: wadium sprawa nr PT.2370.01.2019.

Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć
wraz z ofertą w takiej samej postaci jak oferta.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli
Wykonawca nie wniesie wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych
w ustawie Prawo zamówień publicznych.
XXIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
1.

Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego

dalej "zabezpieczeniem" w wysokości 5 % wartości brutto umowy.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
3.

Zabezpieczenie

może

być

wnoszone

według

wyboru

Wykonawcy

w

jednej

lub

w kilku następujących formach:
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1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy

z

dnia

9

listopada

2000

r.

o

utworzeniu

Polskiej

Agencji

Rozwoju

Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Bank Pekao SA oddział w Kozienicach Nr konta 88 1240 5862 1111
0010 3911 0627
5.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6.

Jeżeli

zabezpieczenie

wniesiono

w

pieniądzu,

Zamawiający

przechowuje

je

na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7.

Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych - "Środki ochrony prawnej" oraz poniższe Rozporządzenia:
a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1092 z póżń. zm.);
b)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości

oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972);
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
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udostępniania i przechowywania dokumentó1)w elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320
z późń. zm.).
2.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Powiatowa PSP w Kozienicach,
ul. Nowy Świat 3, 26-900Kozienice.
- inspektorem ochrony danych osobowych w Komendzie Powiatowej PSP w Kozienicach jest
osoba wskazana na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.straz.pl/kontakt18 .
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Kozienicach, nr sprawy PT. 2370.01.2019
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
- 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 2018 r. poz. 1986 z późń. zm.),
dalej „ustawa Pzp”;
- 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;
- 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;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 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
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ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
- 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; 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.
XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznikami do SIWZ są:
1. Załącznik nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia (wymagania techniczne).
2. Załączniki nr 2do SIWZ - Wzór umowy.
3. Załącznik nr 3 do SIWZ- Wzór Formularza ofertowego do złożenia wraz z ofertą.
4. Załącznik nr 4 do SIWZ- Wykaz dostaw.
5. Załącznik nr 5 do SIWZ- JEDZ do złożenia wraz z ofertą.
6. Załącznik nr 6 – Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów Wykonawcy przez inne
podmioty (jeżeli dotyczy).
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