
SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej SWZ

Zamawiający:

Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

podstawowym z fakultatywnymi  negocjacjami  o wartości zamówienia nie przekraczającej  progów

unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. 2021. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ,,Pzp” na dostawę 

pn. „Nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego

 z funkcją gaśniczą”

Numer ogłoszenia (BZP): 2021/BZP 00116992/01 z dnia 2021-07-16

Identyfikator postępowania miniPortal: cce4ea69-2d9c-4ef4-9d8c-cf9d938fe209 

Rzekuń dnia 16.07.2021 r.
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ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiającym jest:

Nazwa:       Gmina Rzekuń

Adres:       07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 33

Adres poczty elektronicznej:          ug@rzekun.pl

Strona internetowa:       www.rzekun.pl

Numer telefonu:       (29) 643 20 77

Numer faksu:                        (29) 643 20 93

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://www.rzekun.pl/zamowienia-publiczne/przetargi.html

adres skrytki ePUP: /2074lwfcyh/skrytka  Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Godziny urzędowania:      pn, śr, cz, od 745 do 1545

wt, od 745 do 1645

pt, od 745 do 1300

ROZDZIAŁ  II.  ADRES  STRONY  INTERNETOWEJ,  NA  KTÓREJ

UDOSTĘPNIANE  BĘDĄ  ZMIANY I  WYJAŚNIENIA TREŚCI  SWZ  ORAZ

INNE  DOKUMENTY  ZAMÓWIEŃ  BEZPOŚREDNIO  ZWIĄZANE

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1.  W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  zamawiającym

a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/  ,   ePUAPu  dostępnego  pod  adresem:

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: awierzba@rzekun.net

2.  Zmiany  i  wyjaśnienia  treści  SWZ  oraz  inne  dokumenty  zamówienia  bezpośrednio

związane  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  będą  udostępniane  na  stronie

internetowej Urzędu Gminy w Rzekuniu:

https://www.rzekun.pl/zamowienia-publiczne/przetargi.html (zwanej  dalej  ,,stroną

internetowa”).

3.  Wykonawca  zamierzający  wziąć  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP

ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania

oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.

4.  Wymagania  techniczne  i  organizacyjne  wysyłania  i  odbierania  dokumentów

elektronicznych,  elektronicznych  kopii  dokumentów  i  oświadczeń  oraz  informacji
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przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w  Regulaminie korzystania z systemu

miniPortal oraz  Warunkach  korzystania  z  elektronicznej  platformy  usług  administracji

publicznej (ePUAP).

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:

„Formularz  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku”  i  „Formularz  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.  Zamawiający  przekazuje  link  do  postępowania  oraz  ID  postępowania.  Dane

postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu,

klikając  wcześniej  opcję  „Dla  Wykonawców”  lub  ze  strony  głównej  z  zakładki

Postępowania.

UWAGA:

W  celu  prawidłowego  złożenia  oferty  czy  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału

w  postępowaniu  wykonawcy  powinni  się  posługiwać  32  znakami  identyfikatora

z miniPortalu.

W  sytuacji,  w  której  Wykonawca  składając  ofertę  przez  miniPortal,  wprowadzi

w  formularz  ID  z  Platformy  e-Zamówienia,  oferta  taka  nie  będzie  widoczna  na  liście

złożonych ofert i nie będzie możliwości na jej odszyfrowanie.  

ROZDZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art.

275 pkt 2 ustawy Pzp (fakultatywne negocjacje) oraz niniejszej  Specyfikacji  Warunków

Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".

2.Szacunkowa  wartość  przedmiotowego  zamówienia  nie  przekracza  progów  unijnych

o jakich mowa w art. 3 ustawy pzp.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w związku z tym

wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między

zamawiającym, a wykonawcą muszą być sporządzone w języku polskim.

4.  W  zakresie  nieuregulowanym  niniejsza  SWZ,  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy

Prawo  zamówień  publicznych  oraz  obowiązujące  akty  wykonawcze  wydane  na  jej

podstawie lub wcześniej obowiązujących przepisów.

ROZDZIAŁ IV. INFORMACJĘ CZY ZMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR

NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  Z  MOŻLIWOŚCIĄ  PROWADZENIA
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NEGOCJACJI.

1.  Zamawiający  przewiduje  dokonanie  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  możliwością

prowadzenia negocjacji.

1) Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy Pzp.

2)  W  przypadku  podjęcia  decyzji  o  prowadzeniu  negocjacji  w  pierwszym  kroku

zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli  oferty, o

wykonawcach:

a)  których  oferty  nie  zostały  odrzucone,  oraz  punktacji  przyznanej  ofertom w każdym

kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,

b) których oferty zostały odrzucone,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3)  Zamawiający  w  zaproszeniu  do  negocjacji  wskaże  miejsce,  termin  i  sposób

prowadzenia negocjacji  oraz kryteria  oceny ofert,  w ramach których będą prowadzone

negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.

4) Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody

drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.

Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.

5) Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiający informuje o tym

fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.

6) Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej :

a) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz

strony internetowej prowadzonego postępowania;

b) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one

być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.

7) Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie

treści  oferty  podlegających  ocenie  w ramach  kryteriów oceny  ofert  wskazanych  przez

zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.

8)  Oferta dodatkowa nie może być mniej  korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie

o zamówieniu.

9) Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie,  w jakim złoży on ofertę dodatkową

zawierającą  korzystniejsze  propozycje  w  ramach  każdego  z  kryteriów  oceny  ofert
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wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.

10) Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie

o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

11)  Gdy  Zamawiający  nie  przeprowadzi  negocjacji dokonuje  wyboru  najkorzystniejszej

oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie

o zamówieniu.

ROZDZIAŁ V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

kod CPV: 34144210-3 wozy strażackie 

Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  nowego  lekkiego  specjalnego  samochodu

ratownictwa  technicznego  z  funkcją  gaśniczą  dla  Ochotniczej  Straży  Pożarnej

w Rzekuniu. Odbiór pojazdu nastąpi w siedzibie  Wykonawcy.

Fabrycznie nowy pojazd zostanie zbudowany zgodnie z następującymi zasadami: 

1. Warunki ogólne:

a)  Pojazd  zabudowany  i  wyposażony  musi  spełniać  wymagania:–  ustawy  z  dnia  20

czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz.  U.  z  2020 r.,  poz.  110,  ze zm.)  wraz

z przepisami wykonawczymi do ustawy,– rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i  Administracji  z  dnia  20  czerwca  2007  r.  w  sprawie  wykazu  wyrobów  służących

zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,

a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r.,

Nr  143,  poz.  1002,  ze  zm.), –  Rozporządzenia  Ministrów:  Spraw  Wewnętrznych

i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019

r.  w  sprawie  pojazdów specjalnych  i  używanych  do  celów specjalnych  Policji,  Agencji

Bezpieczeństwa  Wewnętrznego,  Agencji  Wywiadu,  Służby  Kontrwywiadu  Wojskowego,

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,

Służby Ochrony Państwa,Krajowej  Administracji  Skarbowej,  Służby Więziennej  i  straży

pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594),

b) Pojazd musi  posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie

przeciwpożarowej  na  terenie  Polski,  wydane  na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra

Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  20  czerwca  2007  r.  w  sprawie  wykazu

wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia

oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.

U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zm.); 
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c)  Pojazd musi  być oznakowany numerami  operacyjnymi  Państwowej  Straży  Pożarnej

zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia

24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych

Państwowej Straży Pożarnej. 

Dodatkowo  Wykonawca  umieści  na  obu  drzwiach  kabiny  napisy  „OSP Rzekuń”  oraz

umieści  na  pojeździe  logo  projektu  dofinansowującego.  Numery  operacyjne  oraz  logo

zostanie dostarczone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

2. Opis wymaganych parametrów technicznych i wyposażenia pojazdu:

• pojazd fabrycznie nowy, 

• kabina XL – 4D, rok produkcji 2021;

• dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg;

• silnik diesel  1996 cm, 185 KM;

• Kolor czerwony – fabryczny;

• zabudowa przestrzeni sprzętowej hardtop laminowana - otwierana trójstronnie;

• wykonana  zabudowa  przestrzeni  sprzętowej;  skrytki  boczne  po  lewej  i  prawej

stronie pojazdu dedykowana na podręczny sprzęt  pożarniczy z dostępem przez

boczne klapy nadbudowy hardtop. Wymiary minimalne skrytek: głębokość  150 mm,

wysokość 600 mm, długość 1200 mm;

• aktualnie  zarejestrowany  na  terenie  Polski,  posiadający  wszystkie  niezbędne

dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji jako pojazd specjalny typ STRAŻ

na terenie kraju; 

• ważne  ubezpieczenie OC;

• silnik diesel z turbo doładowaniem;   

• napęd  4x4  typu  pick-up  z  funkcją  gaśniczą,  reduktor  terenowy,  blokada

mechanizmu różnicowego tylnej osi.

• manualna skrzynia biegów;

• wspomaganie kierownicy;

• centralny zamek;

• klimatyzacja;

• fotele załogi z pasami bezpieczeństwa;

• kabina  załogi  5-cio  osobowa,  4  -drzwiowa,  obustronnie  przeszklona,  wyłożona
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tapicerką i podsufitką; 

• oświetlenie kabiny załogi;

• stopnie boczne;

• orurowanie chromowane przednie;

• wyciągarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu - zabudowana w zderzak,

moc min. 6000 lbs. Zdalne sterowanie. Lina stalowa o dł. 20 m;

• zabudowa  przestrzeni  sprzętowej  do  wysokości  burty  wykonana  z  aluminiowej

blachy ryflowanej;

• oświetlenie przedziału sprzętowego;

• instalacja elektryczna i antenowa do radiostacji;

• radiostacja samochodowa cyfrowo-analogowa;

• oznakowanie pojazdu typu straż zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonane

z folii odblaskowej czerwonej  w tym nr i nazwa jednostki;

• oświetlenie  sygnalizacyjne  niebieskie:  belka  sygnałowa  dachowa  dwu  sekcyjna

LED,  lampy  przednie  błyskowe  LED,  lampa  tylna  błyskowa  LED,  generator

sygnałów  ostrzegawczych  z  możliwością  podawania  komunikatów  głosowych  z

kabiny załogi;

• hak holowniczy;           

• instrukcja obsługi samochodu w języku polskim;

• Samochód zarejestrowany i ubezpieczony na terenie kraju;

• Gaśnica, apteczka samochodowa, trójkąt ostrzegawczy, klucze do kół i podnośnik;

• udzielenie  gwarancji  na  dostawę  na  okres  12  lub  14  miesięcy,  licząc  od  dnia

końcowego  odbioru  dostawy  (okres  gwarancji  uzależniony  od  wpisu

zamieszczonego w formularzu ofertowym przez Wykonawcę);

• wszystkie parametry ujęte w w/w wymaganiach są parametrami minimalnymi;

• Dopuszcza się sprzęt o parametrach wyższych;

• Samochód przy odbiorze zatankowany.

3.  Wszystkie nazwy własne materiałów i  urządzeń użyte w niniejszej  SWZ są podane

przykładowo  i  określają  jedynie  minimalne  oczekiwane  parametry  jakościowe  oraz

wymagany  standard.  Jeśli  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  zostały  wskazane  znaki

towarowe,  patenty  oraz  pochodzenie  urządzeń  i  materiałów,  należy  je  traktować  jako
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propozycje.  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  równoważnych  materiałów

i  urządzeń  w  stosunku  do  opisanych  z  zachowaniem  tych  samych  lub  lepszych

standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały

lub urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być

kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt.

Wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne  opisywane  przez

Zamawiającego,  jest  obowiązany  wykazać,  że  oferowane  przez  niego  urządzenia

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

5.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający nie określa wymagań obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe,

społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem. Wykonawcę obowiązuje cena

ryczałtowa  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia.  Szczegółowy  zakres  zamówienia

zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami. 

Przedmiot  zamówienia  jest    współfinansowany  ze  środków  Samorządu  Województwa  

Mazowieckiego  na zadanie OSP-2021

3.  Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  Ogólnego  Rozporządzenia  o  Ochronie  Danych  (RODO)

informujemy, że:

1)  Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział  w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego jest Urząd Gminy w Rzekuniu, adres: ul. Kościuszki

33, 07-411 Rzekuń;

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować

w  sprawach  przetwarzania  moich  danych  osobowych  za  pośrednictwem  poczty

elektronicznej: ug@rzekun.pl;

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c

RODO w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) w

celu związanym z prowadzonym postępowaniem  o udzielenie zamówienia publicznego;

4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie

przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z

realizacją  usług  na  rzecz  Administratora  (np.  kancelarią  prawną,  dostawcą

oprogramowania,  zewnętrznym audytorem).  Odbiorcami  danych  będą  także  osoby  lub

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18

oraz art.  74 ust.  1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  – Prawo zamówień publicznych

(Pzp);
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5)  Administrator  nie  zamierza  przekazywać  Państwa  danych  osobowych  do  państwa

trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)  Mają  Państwo  prawo  uzyskać  kopię  swoich  danych  osobowych  w  siedzibie

Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo

w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze

środków  Unii  Europejskiej)  przez  okres  wskazany  w  wytycznych  w  zakresie

kwalifikowalności wydatków.

2)  Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści  swoich danych,  ich sprostowania lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym:

a. w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiający ma

prawo  żądać  od  osoby,  której  dane  dotyczą  wskazania  dodatkowych  informacji

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

b. skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą

wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  ani  zmianą

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z

ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

c.  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  nie  ogranicza

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Prawo

do  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  nie  ma  zastosowania  w

odniesieniu  do  przechowywania,  w  celu  zapewnienia  korzystania  ze  środków

ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi  

na  ważne  względy  interesu  publicznego  Unii  Europejskiej  lub  państwa

członkowskiego.

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych

określa ustawa Pzp.

Administrator  nie  podejmuje decyzji  w sposób zautomatyzowany w oparciu  o Państwa

dane osobowe.

ROZDZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 3 miesięcy

od dnia podpisania umowy. 

ROZDZIAŁ  VII.  INFORMACJA  O  WARUNKACH  UDZIAŁU
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W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

• nie podlegają wykluczeniu;

• spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniżej wskazane

przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. Zdolności  do  występowania  w  obrocie  gospodarczym:   Zamawiający  nie  stawia

warunku w tym zakresie.

2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o

ile to wynika z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

2.3.  Sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej:  Zamawiający  nie  stawia warunku  w  tym

zakresie.

2.4.  Zdolności  technicznej  lub  zawodowej:(określenie  warunków):  Zamawiający  nie

stawia warunku w tym zakresie.

Uwagi:

1) Warunek dotyczący uprawień do prowadzenia określonej  działalności  gospodarczej  lub

zawodowej, o których  mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 2, jest spełnionym, jeżeli co najmniej

jeden  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  posiada

uprawnienia  do  prowadzenia  określonej  działalności  gospodarczej  lub  zawodowej

i  zrealizuje  dostawy  lub  usługi,  do  których  realizacji  te  uprawnienia  są  wymagane.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do

oferty  oświadczenie  z  którego  wynika,  iż  dostawy  wykonają  poszczególni  wykonawcy

- załącznik nr 5 do SWZ.  

  Poleganie na zdolnościach innych podmiotów.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub

kryteriów  selekcji,  w  stosownych  sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  konkretnego

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub

sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

4. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się

na  zdolności  lub  sytuację  podmiotów  udostępniających  zasoby,  jeżeli  na  etapie
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składania  ofert  nie  polegał  on  w  danym  zakresie  na  zdolnościach  lub  sytuacji

podmiotów udostępniających zasoby.

5.  W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te

zdolności są wymagane.

6.  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów  udostępniających

zasoby,  składa  wraz  z  ofertą,  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby  do

oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  danego

zamówienia  lub  inny  podmiotowy  środek  dowodowy  potwierdzający,  że  wykonawca

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby

zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna,

pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu

oraz  -jeżeli  dotyczy-kryteriów  selekcji,  a  także  zbada,  czy  nie  zachodzą,  wobec  tego

podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału

w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający

zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot

innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału

w postępowaniu.

10.Wykonawca,  w  przypadku  polegania  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów

udostępniających  zasoby,  przedstawia,  wraz  z  oświadczeniami,  o  którym  mowa

w  Rozdziale  9  pkt  1  SWZ  także  oświadczenia  podmiotu  udostępniającego  zasoby,

potwierdzające  brak  podstaw  wykluczenia  tego  podmiotu  oraz  odpowiednio  spełnianie

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca

powołuje się na jego zasoby.

 11. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach

określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia na wezwanie zamawiającego dokumenty

wymienione w Rozdziale 9 pkt 6 ppkt 1) SWZ dotyczące tych podmiotów, potwierdzające,

że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania

12.Wykonawca będzie zobowiązany do zawiadamiania zamawiającego o wszelkich zmianach

w odniesieniu do informacji,  o których mowa w pkt  4,  w trakcie realizacji  zamówienia,
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a  także  przekaże  wymagane  informacje  na  temat  nowych  podwykonawców,  którym

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

13.  Podmiotowe środki dowodowe składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13.1  Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  granicami

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego

lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, - składa dokument lub

dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator

lub  sąd,  nie  zawarł  układu  z  wierzycielami,  jego  działalność  gospodarcza  nie  jest

zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

13.2  Dokumenty,  o  których mowa powyżej,  powinny być  wystawione nie  wcześniej  niż  3

miesiące przed ich złożeniem.

ROZDZIAŁ VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.

108 PZP. UST. 1. ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA

W ART. 109 UST. 1, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE.  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:  

1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; (obligatoryjne)

Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej),

żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się

wykonawca  w  celu  spełnienia  warunków udziału  w  postępowaniu  nie  może  podlegać

wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art.

108 ust. 1 ustawy Pzp.  

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do

którego otwarto likwidację, ogłoszoną upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub

sad, zawarł układ z wierzycielem, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo

znajduje  się  on  w  innej  tego  rodzaju  sytuacji  wynikającej  z  podobnej  procedury

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej),

żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się
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wykonawca  w  celu  spełnienia  warunków udziału  w  postępowaniu  nie  może  podlegać

wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art.

109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.  

2. Wykluczenie Wykonawcy następuję zgodnie z art. 111 pzp.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1

pkt. 1,2 i 5 ustawy Pzp lub art.  109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni

Zamawiającemu,  że  spełnił  łącznie  przesłanki  wymienione  w  art.  110  ust.  2  pkt  1)-3)

ustawy Pzp.  Zamawiający ocenia,  czy podjęte przez Wykonawcę czynności,  o których

mowa  w  zdaniu  poprzednim,  są  wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,

uwzględniając wagę i  szczególne okoliczności  czynu Wykonawcy.  Jeżeli  podjęte przez

Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są wystarczające do wykazania jego

rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

ROZDZIAŁ IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU

PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

1.  Wykonawca  zobowiązany  jest,  za  pośrednictwem  miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/ złożyć wraz z ofertą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do

SWZ, niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

1.1.  Aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie,  że  wykonawca  nie  podlega

wykluczeniu  z  udziału  w  postępowaniu  złożone  pod  rygorem  nieważności  w  formie

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem

osobistym – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ,

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia,  powyższe

oświadczenie  składa  każdy z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się

o udzielenie zamówienia.

Poleganie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

W  przypadku  polegania  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa

w  pkt  1.1  SWZ  także  oświadczenia  podmiotu  udostępniającego  zasoby,

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu- stanowi  załącznik

nr 4 do SWZ,

1.2.  Aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału

13

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


w postępowaniu złożone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci

elektronicznej  opatrzonej  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym  –  wzór

oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ,

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia,  powyższe

oświadczenie  składa  każdy  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o

udzielenie  zamówienia.  Oświadczenie  te  potwierdza  spełnianie  warunków

udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje

spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Poleganie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

W  przypadku  polegania  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa

w  pkt  1.2  SWZ  także  oświadczenia  podmiotu  udostępniającego  zasoby,

potwierdzające  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  kryteriów

selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby- stanowi

załącznik nr 4 do SWZ,

1.3 W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do

jego reprezentowania, odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,

-  w  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie

zamówienia, dokumenty składa każdy z wykonawców,

-  w  przypadku,  gdy  wykonawca  w  celu  wykazania  spełniania  warunków

udziału  w  postępowaniu  polega  na  zdolnościach  technicznych  lub

zawodowych  podmiotów  udostępniających  zasoby,  należy  złożyć

dodatkowo dokumenty dotyczące tego podmiotu,

1.4 Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania

wykonawcy  jeżeli  w  imieniu  wykonawcy  działa  osoba,  której  umocowanie  do  jego

reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.3,

-  w  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,

dokumenty składa każdy z wykonawców,

-  w  przypadku,  gdy  wykonawca  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału

w  postępowaniu  polega  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  podmiotów

udostępniających zasoby,  należy złożyć ponadto dokumenty  dotyczące tego podmiotu,

jeżeli w imieniu tego podmiotu działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania

nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.3.

Dokument  musi  zostać  złożony  pod  rygorem  nieważności  w  formie  elektronicznej
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opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszczalne jest również złożenie kopii

dokumentu elektronicznie poświadczonej przez notariusza.

Wykonawcy wspólnie  ubiegający się o udzielenie zamówienia.

2.  W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia

(możliwość  składania  jednej  oferty  przez  dwa  lub  więcej  podmiotów  np.  konsorcjum,

spółkę  cywilną) wraz  z  ofertą  wykonawcy  zobowiązani  są  złożyć pełnomocnictwo  do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.- nie dotyczy spółki

cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika

z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.   

Dokument  musi  zostać  złożony  pod  rygorem  nieważności  w  formie  elektronicznej

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszczalne jest również złożenie kopii

dokumentu elektronicznie poświadczonej przez notariusza.

3.  Wykonawcy wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  dołączają  do oferty

oświadczenie (za pośrednictwem miniPortalu), z którego wynika, które dostawy lub usługi

wykonają poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.

4.  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  zobowiązani  są  na

wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 6

niniejszego Rozdziału , przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:

a)  w  pkt.  6  ppkt  1)  SWZ  składa  każdy  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się

o udzielenie zamówienia.

Poleganie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

5.  W  przypadku  gdy  wykonawca,  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału

w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby

wykonawca składa wraz z ofertą (za pośrednictwem miniPortalu) zobowiązanie podmiotu

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

realizacji  zamówienia  lub  inny  podmiotowy  środek  dowodowy  potwierdzający,  że

wykonawca  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych

podmiotów – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu

udostępniającego zasoby, ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami

udostępniającymi  zasoby  gwarantuje  rzeczywisty  dostęp  do  tych  zasobów  i  określa

w szczególności:

1)  zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
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2) sposób i okres udostępniania wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub  postaci  elektronicznej  opatrzonej

podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym.  Dokumenty,  w  tym  zobowiązanie

podpisuje podmiot, od którego te dokumenty pochodzą, chyba, że zostanie udzielone

Wykonawcy  pełnomocnictwo  do  podpisania  takich  dokumentów  za  podmiot

trzeci/podwykonawcę.

6.  Zamawiający  wezwie wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do

złożenia  w  wyznaczonym  terminie,  nie  krótszym  niż  5  dni od  dnia  wezwania,

następujących, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych:

-  w celu potwierdzenia  braku podstaw wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie

zamówienia;

1)  odpis  lub  informacje  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  z  Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie  art. 109 ust. 1

pkt.  4  ustawy,  sporządzonych  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  jej

złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub wpisu.   

• w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w postępowaniu,

o których mowa w Rozdziale VII SWZ;- Wykonawca nic nie przedkłada.

7.  Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania

o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych.

8.  Wykonawca  składa  podmiotowe  środki  dowodowe  na  wezwanie  zamawiającego.

Dokumenty te powinny być aktualne na dzień ich złożenia.

9. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe

środki  dowodowe  nie  są  już  aktualne,  zamawiający  może  w  każdym  czasie  wezwać

wykonawcę  lub  wykonawców  do  złożenia  wszystkich  lub  niektórych  podmiotowych

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w niniejszym rozdziale, jeżeli zamawiający

może  je  uzyskać  za  pomocą  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz  danych,  o  ile

wykonawca wskazał w formularzu oferty, którego wzór stanowi  załącznik nr 2 do SWZ,

dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

11.  W  przypadku  wskazania  przez  wykonawcę  dostępności  podmiotowych  środków

dowodowych lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, pod określonymi

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający żąda
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od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez

zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

12. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,

które  zamawiający  posiada,  jeżeli  wykonawca  wskaże  te  środki  oraz  potwierdzi  ich

prawidłowość i aktualność.

13.  Jeżeli  wykonawca  nie  złożył  podmiotowych  środków  dowodowych  lub  są  one

niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich

złożenia,  poprawienia  lub  uzupełnienia  w  wyznaczonym  terminie,  chyba  że  oferta

wykonawcy  podlega  odrzuceniu  bez  względu  na  ich  złożenie,  uzupełnienie  lub

poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

14. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych

podmiotowych środków dowodowych.

15.  Jeżeli  złożone przez wykonawcę podmiotowe środki  dowodowe budzą wątpliwości

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu

informacji  lub  dokumentów  istotnych  w  tym  zakresie  dla  oceny  spełniania  przez

wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu,  kryteriów  selekcji  lub  braku  podstaw

wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

16. Podmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach

danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z

2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art.

66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

17. Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się:

a)  w  przypadku,  gdy  zostały  wystawione  jako  dokument  elektroniczny  przez

upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby -  przekazuje się ten

dokument elektroniczny;

b) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej przez

upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się

o  udzielenie  zamówienia,  podmiot  udostępniający  zasoby  -  przekazuje  się

cyfrowe  odwzorowanie  tego  dokumentu  opatrzone  kwalifikowanym

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

poświadczające  zgodność  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w

postaci papierowej.

Poświadczenia  zgodności  cyfrowego odwzorowania  z  dokumentem w postaci

papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający
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się  o  udzielenie  zamówienia,  podmiot  udostępniający  zasoby  lub

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego

z  nich  dotyczą.  Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania

z dokumentem w postaci  papierowej  może dokonać również notariusz. Przez

cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie

się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do

oryginału.

c) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż

wykonawca,  wykonawca  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia,

podmiot udostępniający zasoby -  przekazuje się je w postaci elektronicznej

i  opatruje  się  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym.

d) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż

wykonawca,  wykonawca  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia,

podmiot  udostępniający  zasoby  a  sporządzono  je  jako  dokument  w  postaci

papierowej  i  opatrzono  własnoręcznym  podpisem  -  przekazuje  się  cyfrowe

odwzorowanie  tego  dokumentu  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem

elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym,

poświadczające  zgodność  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem

w postaci papierowej.

Poświadczenia  zgodności  cyfrowego odwzorowania  z  dokumentem w postaci

papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający

się  o  udzielenie  zamówienia,  podmiot  udostępniający  zasoby,  w  zakresie

podmiotowych  środków  dowodowych,  które  każdego  z  nich  dotyczą.

Poświadczenia  zgodności  cyfrowego odwzorowania  z  dokumentem w postaci

papierowej  może  dokonać  również  notariusz.  Przez  cyfrowe  odwzorowanie

należy  rozumieć  dokument  elektroniczny  będący  kopią  elektroniczną  treści

zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej

zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

18. Oświadczenia wskazane w niniejszym rozdziale SWZ i podmiotowe środki dowodowe

przekazuje się środkami komunikacji elektronicznej wskazanymi w Rozdziale XI SWZ.

19.  W przypadku,  gdy oświadczenia o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ lub

podmiotowe  środki  dowodowe  zawierają  informacje  stanowiące  tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w
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poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

20.  Podmiotowe środki  dowodowe sporządzone  w  języku  obcym przekazuje  się  wraz

z tłumaczeniem na język polski.

21. Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania:

1)  są  utrwalone  w  sposób  umożliwiający  ich  wielokrotne  odczytanie,  zapisanie

i  powielenie,  a  także  przekazanie  przy  użyciu  środków  komunikacji

elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

2)  umożliwiają  prezentację  treści  w postaci  elektronicznej,  w szczególności  przez

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą

wydruku;

4)  zawierają  dane  w  układzie  niepozostawiającym  wątpliwości  co  do  treści

i kontekstu zapisanych informacji.

ROZDZIAŁ X. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO

TREŚCI TEJ UMOWY.

   Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór

stanowi załącznik nr 6 do SWZ.  

ROZDZIAŁ  XI.  INFORMACJE  O  ŚRODKACH  KOMUNIKACJI

ELEKTRONICZNEJ,  PRZY  UŻYCIU  KTÓRYCH  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE

KOMUNIKOWAŁ  SIĘ  Z  WYKONAWCAMI,  ORAZ  INFORMACJE

O  WYMAGANIACH  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH

SPORZĄDZANIA,  WYSYŁANIA  I  ODBIERANIA  KORESPONDENCJI

ELEKTRONICZNEJ. (NIE SKŁADANIE OFERT)

1.  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji

warunków zamówienia. Taki wniosek należy przesłać za pośrednictwem dedykowanego

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal  (formularz do

komunikacji).

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

ePUAP : /2074lwfcyh/skrytka

1.1. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i

Wykonawcy  posługują  się  numerem  identyfikacyjnym  postępowania  (ID),  
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lub numerem postępowania nr FPZ.271.1.13.2021

2.  Zamawiający  może  również komunikować  się  z  Wykonawcami  jak  i  odwrotnie  za

pomocą poczty elektronicznej, email: awierzba@rzekun.net w sprawach: wyjaśnień SWZ,

wyjaśnień rażąco niskiej ceny, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Uwaga: Powyższy sposób komunikacji nie dotyczy składania ofert, które musi odbyć się

za pośrednictwem miniPortalu.

3.  Sposób  sporządzenia  dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń  lub  cyfrowego

odwzorowania  dokumentu  musi  być  zgodny  z  wymaganiami  określonymi

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu

sporządzania  i  przekazywania  informacji  oraz  wymagań technicznych lub  dokumentów

elektronicznych  oraz  środków komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia publicznego lub konkursu o udzielenie zamówienia.

4. Zamawiający PROSI (jeżeli jest to możliwe) o przekazywanie zapytań do SWZ również

w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

Za datę wpływu powyższych dokumentów przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy

lub e-mail.

5. Niezbędne wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów

elektronicznych,  cyfrowego  odwzorowanie  dokumentów  i  oświadczeń  oraz  informacji

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu

oraz Regulaminie ePUAP.

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji”

wynosi 150 MB.

7. 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  SWZ  wpłynął  do  Zamawiającego  nie  później  niż  4  dni przed  upływem terminu

składania ofert.

8.  Jeżeli  Zamawiający nie udzieli  wyjaśnień w terminie,  o którym mowa w pkt  7 SWZ

przedłużą  termin  składania  ofert  o  czas  niezbędny  do  zapoznania  się  wszystkich

zainteresowanych  Wykonawców  z  wyjaśnieniami  niezbędnymi  do  należytego

przygotowania i złożenia ofert.  

9. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie o którym

mowa w pkt. 7 Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień SWZ oraz obowiązku

przedłużenia terminu składania ofert.

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku

o wyjaśnienie treści SWZ , o których mowa w pkt. 7.
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11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadku, o którym

mowa w art.  280 ust.  2  i  3  ustawy Pzp,  przekazuje  Wykonawcom,  którym udostępnił

odpowiednio SWZ.

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania

ofert zmienić treść SWZ.

13. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga

od  Wykonawców  dodatkowego  czasu  na  zapoznanie  się  ze  zmianą  treści  SWZ

i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na

ich przygotowanie. 

14. Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez

zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której

została udostępniona SWZ.

15.  Informację  o  przedłużonym  terminie  składania  ofert  Zamawiający  zamieszcza

w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp. (ogłoszenie o zmianie

ogłoszenia).

16.  Dokonaną  zmianę  treści  SWZ  Zamawiający  udostępnia  na  stronie  internetowej

prowadzonego postępowania.

17.  W  przypadku,  gdy  zmiana  treści  SWZ  prowadzi  do  zmiany  treści  ogłoszenia

o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie,

o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt. 6 ustawy Pzp.

18. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści

SWZ.

19. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania, tj.

pn, śr, cz, od 745 do 1545, wt 745 do 1645, pt 745 do 1300

      – zostanie potraktowana, tak, jakby przyszła w dniu następnym.

20. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

• P.  Wiesław Frydrych tel.  605-318-124  w sprawach  przedmiotu  zamówienia,

fax: 29 643 20 93 e-mail: wieslawfrydrych@wp.pl

• P.  Agnieszkę  Chełstowską  -  Wierzba  tel.  29  643  20  77,  fax.  29  643  20  93

w sprawach SWZ e-mail: awierzba@rzekun.net

ROZDZIAŁ  XII.  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  KOMUNIKOWANIA  SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  W  INNY  SPOSÓB  NIŻ  PRZY

UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU

ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH w art. 65 ust. 1, art.
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66 i  art. 69.

Zamawiający nie przewiduje ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65

UST. 1, ART. 66 I ART. 69. Pzp.

ROZDZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach

zamówienia, tj. do  dnia 26 sierpnia 2021r. jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu

terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,

w którym upływa termin składania ofert.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem

terminu związania ofertą zwraca się jednoznacznie do Wykonawców o wyrażenie zgody

na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

4.  W  przypadku,  gdy  Zamawiający  żąda  wniesienia  wadium,  przedłużenie  terminu

związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie

jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

ROZDZIAŁ  XIV.  OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY  ORAZ

WYMAGANIA FORMALNE  DOTYCZĄCE  SKŁADANYCH  OŚWIADCZEŃ

I DOKUMENTÓW.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy”.

3.  Wraz  z  ofertą  Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  za  pośrednictwem  Platformy

miniportal:

1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

2)  Zobowiązania  podmiotu  udostępniającego  zasoby,  w  przypadku  gdy  Wykonawca

polega  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub

ekonomicznej  tych  podmiotów  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału

w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia.

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających

się  o  udzielenie  zamówienia,  ewentualnie  umowa  o  współdziałaniu,  z  której  będzie

wynikać  przedmiotowe  pełnomocnictwo.  Pełnomocnik  może  być  ustanowiony

do  reprezentowania  Wykonawców  w  postępowaniu  albo  do  reprezentowania
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w postępowaniu i  zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci

elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał w postaci dokumentu

elektronicznego) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych

wraz  z  ofertą,  chyba,  że  Zamawiający  może  je  uzyskać  w  szczególności  za  pomocą

bezpłatnych i  ogólnodostępnych baz danych, w szczególności  rejestrów publicznych w

rozumieniu  ustawy  o  informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących  zadania

publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji

stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  16

kwietnia  1993  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  Wykonawca,  wraz  z

przekazaniem  takich  informacji  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz

wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Wszelkie  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę

przedsiębiorstwa, winny być załączone na Platformie miniportalu 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).

5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca za pośrednictwem Platformy może

wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Wykonawca za pośrednictwem

Platformy może samodzielnie usunąć wczytaną przez siebie Ofertę (załącznik/załączniki).

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany

ani wycofać złożonej oferty (załączników).

ROZDZIAŁ XV.  SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT,  TERMIN

OTWARCIA OFERT

1.  Oferty  powinny  być  złożone  za  pośrednictwem Platformy  elektronicznej  miniportalu

w terminie do dnia 2  7  -07-2021 r. godz. 10:00  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2  7  -07-2021 r., o godz. 12:00   za pośrednictwem Platformy.

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do odszyfrowania ofert dostępnej na

stronie www.miniPortal.uzp.gov.pl

4. W przypadku wystąpienia awarii  systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak

możliwości  otwarcia  ofert  w  terminie  określonym  w  pkt  1,  otwarcie  ofert  nastąpi

niezwłocznie po usunięciu awarii.
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5.  Zamawiający  poinformuje  o  zmianie  terminu  otwarcia  ofert  na  stronie  internetowej

prowadzonego postępowania.

6.  Zamawiający  najpóźniej  PRZED  OTWARCIEM  OFERT  udostępnia  na  stronie

internetowej  prowadzonego  postępowania  informację  o  kwocie,  jaką  zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7.  Zamawiający  niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  udostępnia  na  stronie  internetowej

prowadzonego postępowania informacje o:

-  Nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach  oraz  siedzibach  lub  miejscach  prowadzonej

działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały

otwarte;

- Cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

8.  Postępowanie  prowadzone  jest  w  języku  polskim przy  użyciu  środków komunikacji

elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl

ePUAP: /2074lwfcyh/skrytka

Przekazywanie  OFERT  odbywa  się  przy  użyciu  w/w  platformy  zapewniającej

zachowanie  integralności,  autentyczności,  nienaruszalności  danych  i  ich  poufności

w  ramach  wymiany  i  przechowywania  informacji,  w  tym  zapewniających  możliwość

zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie.  Korzystanie

z platformy jest bezpłatne.

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wartości mniejszej niż progi unijne OFERTĘ,

OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, składa się pod rygorem

nieważności,  w  formie  elektronicznej  (podpis  kwalifikowany)  lub  w  postaci

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

10.  Wykonawca  składa  OFERTĘ za  pośrednictwem „Formularza  do  złożenia,  zmiany,

wycofania  oferty  lub  wniosku”  dostępnego  na  ePUAP  i  udostępnionego  również  na

miniPortalu.  FUNKCJONALNOŚĆ  do  zaszyfrowania  oferty  przez  Wykonawcę  jest

dostępna  dla  Wykonawców  na  miniPortalu  w  szczegółach  danego  postępowania.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na

którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

10.1. W przypadku braku podania adresu skrzynki ePUAP Zamawiający wyśle wszelką

korespondencję na skrzynkę, z którego otrzymał ofertę.

10.2.  Sposób  złożenia  oferty,  w  tym zaszyfrowania  oferty  został  opisany  w  „Instrukcji

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

11. Ofertę w postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej

(kwalifikowany  podpis),  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem  zaufanym  lub
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podpisem osobistym.

12.  Identyfikator  postępowania  (ID)  można  wyszukać  na  Liście  wszystkich

postępowań  w  miniPortalu  klikając  wcześniej  opcję  „Dla  Wykonawców”  lub  ze

strony głównej z zakładki Postępowania”

13. Oferta, dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z

tłumaczeniem.

14. Instrukcja korzystania z Platformy miniPortal:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

Wykonawca  zamierzający  wziąć  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP

ma  dostęp  do  formularzy:  „Formularz  do złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub

wniosku  oraz  do  „Formularza  do  komunikacji”.  Do  założenia  konta  na  Platformie

wymagany jest certyfikat kwalifikowany.

15.  Zalecenia  Zamawiającego  odnośnie  formy  elektronicznej,  postaci  elektronicznego

podpisu zaufanego lub elektronicznego podpisu osobistego :

- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES,

- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.

16.  Ofertę,  stanowiącą  oświadczenie  woli  Wykonawcy,  należy  uznać  za  dokument

elektroniczny (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać

elektroniczna  powstała  wyłącznie  przy  użyciu  programu  komputerowego,  czy  też  na

skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument

elektroniczny  zostanie  opatrzony  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem

zaufanym czy podpisem osobistym.

17. Oferty, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki

dowodowe  w  tym oświadczenie,  o  którym mowa w art.  117  ust.  4  ustawy  Pzp,  oraz

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy

Pzp,  zwane „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”,  przedmiotowe środki

dowodowe,  pełnomocnictwo,  dokumenty,  o  których  mowa  w  art.  94  ust.  2  ustawy,

sporządza się w postaci  elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach

wydanych  na  podstawie  art.  18  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005r.  o  informatyzacji

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568,

695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp,

z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

18.  W przypadku gdy podmiotowe środki  dowodowe,  przedmiotowe środki  dowodowe,

inne dokumenty,  w tym dokumenty,  o  których mowa w art.  94 ust.  2 ustawy Pzp, lub

dokumenty  potwierdzające  umocowanie  do  reprezentowania  odpowiednio  Wykonawcy,
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Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego, podmiotu

udostępniającego  zasoby  na  zasadach,  zwane  dalej  „dokumentami  potwierdzającymi

umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne

niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot

udostępniający zasoby lub podwykonawca zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako

dokument elektroniczny, przekazuje się TEN DOKUMENT.

19.  W przypadku gdy podmiotowe środki  dowodowe,  przedmiotowe środki  dowodowe,

inne dokumenty,  w tym dokumenty,  o  których mowa w art.  94 ust.  2 ustawy Pzp, lub

dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania,, zostały  wystawione przez

upoważnione  podmioty  jako  dokument  w  postaci  papierowej  przekazuje  się  cyfrowe

odwzorowanie  tego  dokumentu  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,

a  w  przypadku  postępowań  o  wartości  mniejszej  niż  progi  unijne,  kwalifikowanym

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

20.  Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci

papierowej, o którym mowa w pkt.10 SWZ dokonuje w przypadku:

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie

do  reprezentowania  –  odpowiednio  Wykonawca,  Wykonawca  wspólnie  ubiegający  się

o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie

podmiotowych  środków  dowodowych  lub  dokumentów  potwierdzających  umocowanie

do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

b)  przedmiotowych  środków dowodowych  –  odpowiednio  Wykonawca  lub  Wykonawca

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art.  94 ust. 2 ustawy –

odpowiednio  Wykonawca  lub  Wykonawca  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie

zamówienia, w zakresie dokumentów , które każdego z nich dotyczą.

21.  Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci

papierowej, o którym mowa w pkt. 10 SWZ, może dokonać również notariusz.

2  2  . Przez cyfrowe odwzorowanie  , o którym mowa powyżej, należy rozumieć dokument

elektroniczny  będący  kopią  elektroniczną  treści  zapisanej  w  postaci  papierowej,

umożliwiający  zapoznanie  się  z  jej  treścią  i  jej  zrozumienie,  bez  konieczności

bezpośredniego dostępu do oryginału.

23. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4

ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki

dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez

upoważnione podmioty,  oraz  pełnomocnictwo przekazuje  się  w postaci  elektronicznej  
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i OPATRUJE SIĘ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań 

o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym.

24. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa

w art.  117  ust.  4  ustawy  Pzp  oraz  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby,

przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp,

niewystawione przez  upoważnione  podmioty lub  pełnomocnictwie  zostały  sporządzone

jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się

cyfrowe  odwzorowanie  tego  dokumentu  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem

elektronicznym,  a  w  przypadku  postępowań  o  wartości  mniejszej  niż  progi  unijne,

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

poświadczającym  zgodność      cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci  

papierowej.

25.  Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci

papierowej, o którym mowa w pkt.17 SWZ dokonuje w przypadku:

a)  Podmiotowych  środków  dowodowych  –  odpowiednio  Wykonawca,  Wykonawca

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia,  podmiot  udostępniający  zasoby  lub

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich

dotyczą;

b)  Przedmiotowego środka dowodowego,  dokumentu  o  którym mowa w art.  94  ust  2

ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art.  117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania

podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie

ubiegający się o zamówienia;

c) Pełnomocnictwa – mocodawca.

26.  Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci

papierowej, o którym mowa w pkt. 17 SWZ, może dokonać również notariusz.

27. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy

Pzp,  w  formie  elektronicznej  (podpis  kwalifikowany)  lub  w  postaci  elektronicznej

opatrzonej  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  a następnie wraz z plikami

stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

28.  Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  wycofać  ofertę  za 

pośrednictwem  „Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku”

dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty

został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.

29. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany

ani wycofać złożonej oferty.
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30. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie

poddającym dane kompresji, opatrzone pliku zawierającego skompresowane dokumenty

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań wartości mniejszej

niż  progi  unijne,  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub

podpisem  osobistym,  jest  równoznaczne  z  opatrzeniem  wszystkich  dokumentów

zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym.

31.  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).

32.  Wymagania  techniczne  i  organizacyjne  wysyłania  i  odbierania  dokumentów

elektronicznych,  elektronicznych  kopii  dokumentów  i  oświadczeń  oraz  informacji

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu

miniPortal  oraz  Warunkach  korzystania  z  elektronicznej  platformy  usług  administracji

publicznej (ePuap).

33. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

34.  Podmiotowe  środki  dowodowe  oraz  inne  dokumenty  lub  oświadczenia,  o  których

mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców składa się w formie elektronicznej, w

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formie

pisemnej  lub w formie dokumentowej  w sposób określony w przepisach wydanych na

podstawie art. 70 ustawy Pzp.

35. Każdy załączony plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi

być uprzednio podpisany podpisami kwalifikowanymi, podpisem zaufanym lub podpisem

osobistym  przez  upoważnione  osoby  reprezentujące  odpowiednio  Wykonawcę,

Współkonsorcjanta, podmiot trzeci użyczający osoby lub podwykonawców.

37.  Zamawiający  informuję,  że  Platforma  jest  kompatybilna  ze  wszystkimi  podpisami

elektronicznymi.

ROZDZIAŁ XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.

1. Cena oferty  jest  ceną ryczałtową uwzględniającą wszystkie zobowiązania, musi  być

podana w PLN cyfrowo  i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
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2.  Cena  ryczałtowa  oferty  brutto  jest  ceną  ostateczną  obejmującą  wszystkie  koszty

i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

oraz SIWZ w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. 

3. Prawidłowo ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć

obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą  z dnia 11 marca 2004r. o podatku

od towarów i usług.  

4. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).

5.  Cena  brutto  oferty  musi  być  podana  cyfrowo  i  słownie,  wyrażona  w  złotych  

polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.  

6. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art.

223 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp.

7. Wykonawca określi wartość realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który

stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

8. Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ)

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.

9.  Załączone  do  SWZ  przedmiary  robót  mają  charakter  poglądowy  i  mogą  stanowić

materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę.

10.  W  przypadku  jednakowej  punktacji  przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty

Zamawiający będzie dokonywał wybory oferty zgodnie z zapisami art. 248 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM

WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT.  

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert. 

a) Cena – 60 pkt

b) Okres gwarancji – 40 pkt.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:

3. Opis kryterium „Cena (cena ofertowa brutto).

a)  Kryterium  „Cena”  będzie  rozpatrywane  na  podstawie  ceny  ofertowej  brutto  za

wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 2 Formularz Oferty.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

4.  Liczba  punktów  w  kryterium  „Cena”  (C)  zostanie  obliczona  według  następującego
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wzoru:

C = C min
C o

x 60 pkt

gdzie:      C min – cena (cena ofertowa brutto) oferty
najtańszej

C o –cena (cena ofertowa brutto) oferty
ocenianej

5. Opis kryterium „Okres gwarancji”

a) Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu okresu

gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę w pkt. 4. Formularza Oferty.

6. Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 12 miesięcy.

7. Najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert: 14 miesiące.

8. Jeżeli Wykonawca zaproponuje  okres gwarancji dłuższy niż  14 miesięcy do oceny

ofert  zostanie  przyjęty  okres  14  miesięcy  i  taki  zostanie  uwzględniony  w  Umowie

z Wykonawcą.

9. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (14 miesiące) – otrzymuje 40 pkt -

maksymalną liczbę punktów.

10. Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystny okres (12 miesięcy) – otrzymuje 0 pkt.

11. W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponowali jednakową wartość, wszyscy

otrzymują  maksymalną  liczbę  punktów.  Pozostali  Wykonawcy  (tj.  Wykonawcy,  którzy

zaproponowali  wartość  pośrednią,  pomiędzy  wartością  najkorzystniejszą  a  najmniej

korzystną), otrzymują liczbę punktów obliczoną wg. Wzoru:

O = O o.
O max.

x 40 pkt

gdzie:      O o. - okres gwarancji zadeklarowany w ofercie ocenianej

O max.
- najdłuższy możliwy okres gwarancji (14 miesięcy)

UWAGA:

• Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji na przedmiot zamówienia.

• Brak określenia w formularzu oferty okresu gwarancji skutkuje odrzuceniem
oferty, jako niezgodnej z warunkami zamówieniami- art. 275 ust. 2 ustawy Pzp.     

12.  W  tych  kryteriach  łącznie  można  uzyskać  maksymalnie  100  punktów.  Przyznane

punkty  zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

13. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę

punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + O
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Gdzie:

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

O – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres Gwarancji”

14.  Zamawiający  w  przypadku,  o  którym mowa w art.  275  ust.  2  ustawy  Pzp,  może

zaprosić  Wykonawców  do  negocjacji  ofert  złożonych  w  odpowiedzi  na  ogłoszenie

o zamówieniu, jeżeli nie podlegają one odrzuceniu, w zakresie w/w kryteriów oceny ofert

o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

15.  Oferta,  która  otrzyma  łącznie  największą  liczbę  punktów  zostanie  uznana  za

najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych

punktów. Realizacja zamówień zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska

największą liczbę punktów.

16.  W  przypadku  jednakowej  punktacji  przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty

Zamawiający będzie dokonywał wybory oferty zgodnie z zapisami art. 248 ustawy Pzp.

17.  Zamawiający  poprawi  omyłki,  o  których  mowa  w  art.  223  usta  2  ustawy  Pzp

niezwłocznie powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

18.  O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  niezwłocznie

wykonawców zgodnie z art. 253 ustawy Pzp.

Rozdział  XVIII.  INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  MUSZĄ

ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem

art. 577 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.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

terminu SWZ jeżeli zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

3.  W  przypadku  podwykonawstwa  należy  przedłożyć  umowy  z  podwykonawcami  lub

projekty umów.

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia

publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
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5.   Na dzień podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:  zabezpieczenie

umowy – oryginał.

Rozdział XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.  Od  Wykonawcy,  którego oferta  zostanie  uznana jako najkorzystniejsza,  wymagane

będzie wniesienie przed  podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego jej wykonania

w  wysokości  5%  ceny  całkowitej  brutto  podanej  w  ofercie, przedstawionej  przez

Wykonawcę.

2.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie zgodnie z art.  450 ustawy Pzp może być wnoszone według wyboru

Wykonawcy  w jednej lub w kilku następujących formach:

a)  w  pieniądzu:  przelewem  na  konto  Zamawiającego  Bank  Spółdzielczy  w  Ostrowi

Mazowieckiej nr   69 8923 0008 0124 2371 2012 0007,

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej  kasy oszczędnościowo -

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju

Przedsiębiorczości  sposób  przekazania:  przelewem  na  rachunek  wskazany  przez

Zamawiającego.

4. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy 70 % zabezpieczenia zostanie

zwrócone  lub  zwolnione  w  ciągu  30  dni  po  ostatecznym,  bezusterkowym  odbiorze

dostawy, a pozostała część, tj. 30 % zabezpieczenia zostanie zatrzymane w celu pokrycia

ewentualnych roszczeń w ramach rękojmi  za wady i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po

upływie okresu rękojmi.  

5.  Zamawiający  nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania

umowy:

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej;

b)  przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
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c)  przez  ustanowienie  zastawu  rejestrowego  na  zasadach  określonych  w  przepisach

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Rozdział  XXI.  POUCZENIA  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY.
1.  Wykonawcy,  a  także  innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu

zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez

Zamawiającego  przepisów  ustawy  Pzp,  przysługują  środki  ochrony  prawnej  określone

w Dziale IX ustawy Pzp.(art. 505-590).

Rozdział XXII.  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE
PRZEWIDUJE

1. Zamawiający  nie dzieli zamówienia i nie dopuszcza składania ofert częściowych,

ponieważ  zamówienie  jest  niepodzielne  na  części  ze  względów  technicznych,

organizacyjnych i tworzy nierozerwalną całość.

Rozdział XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział  XXIV.  WYMAGANIA  W  ZAKRESIE  ZATRUDNIENIA  OSÓB,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.

1. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art.  96 ust.  2 pkt 2
ustawy Pzp.

Rozdział  XXV.  INFORMACJA  O  ZASTRZEŻENIU  MOŻLIWOŚCI
UBIEGANIA  SIĘ  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  WYŁĄCZNIE  PRZEZ
WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 ustawy Pzp.

1. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

Rozdział  XXVI.  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp.

1. Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Rozdział XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ
WYKONAWCĘ  WIZJI  LOKALNEJ  LUB  SPRAWDZENIA  PRZEZ  NIEGO
DOKUMENTÓW  NIEZBĘDNYCH  DO  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA,
O KTÓRYCH MOWA W art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

1.  Zamawiający  nie  wymaga przeprowadzenia  przez  Wykonawce  wizji  lokalnej  lub
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sprawdzenia przez niego dokumentów.

Rozdział XXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUTY OBCEJ, W JAKICH
MOGĄ  BYĆ  PROWADZONE  ROZLICZENIA  MIĘDZY  ZAMAWIAJĄCYM
A WYKONAWCĄ.

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia będą się
odbywały w walucie polskiej, tj. w złotych polskich.

Rozdział  XXIX.  INFORMACJA  O  PRZEWIDYWANYM  WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  Z  ZASTOSOWANIEM  AUKCJI
ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W art.
230.

1. Zamawiający nie przewiduje  aukcji elektronicznej.

Rozdział  XXX.  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  ZWROTU  KOSZTÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział  XXXI.  INFORMACJĘ  O  OBOWIĄZKU  OSOBISTEGO
WYKONANIA  PRZEZ  WYKONAWCĘ  KLUCZOWYCH  ZADAŃ,  JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE z art.
60 i art. 121.

1. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań
zgodnie z art. 60 i art. 121.

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań
dotyczących:

2.1. Zamówień na roboty budowlane lub usługi; 

2.2. Prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówień na dostawy.

Rozdział  XXXII.  WYMÓG  LUB  MOŻLIWOŚĆ  ZŁOŻENIA  OFERT
W  POSTACI  KATALOGÓW  ELEKTRONICZNYCH  LUB  DOŁĄCZENIA
KATALOGÓW  ELEKTRONICZNYCH  DO  OFERTY,  W  SYTUACJI
OKREŚLONEJ w art. 93 ustawy Pzp.

1.  Zamawiający  nie  wymaga złożenia  oferty  w  postaci  katalogów  elektronicznych  lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

Rozdział  XXXIII.  MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW  Z  KTÓRYMI
ZMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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ZAŁĄCZNIKI DO SWZ:

1. Wzór formularza ofertowego.

2. OŚWIADCZENIE składane na podstawie art. 125 ust. 1

3. FORMULARZ SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ (opcjonalnie)

4.  OŚWIADCZENIE PODMIOTU TRZECIEGO-  składane na podstawie  art.  125 ust.  5

ustawy z dnia 11 września 2019 r.

5.  Oświadczenie  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.  

6. Projektowane postanowienia umowy

Zatwierdzam, dnia 16.07.2021 r.

Wójt 

                                               Bartosz Podolak
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Załącznik nr 1 do SWZ

 FPZ. 271.1.13.2021

    pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy …...................................................................................................................

Adres…...................................................................................…  

Numer REGON:........................................... Numer NIP ..................................................

    e-mail:.....................................… tel:...........................................,          fax..............................…

    adres skrzynki ePUAP Wykonawcy:……………………………………………………………..

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na dostawę pn. 

„Nowego  lekkiego  specjalnego  samochodu  ratownictwa  technicznego

z funkcją gaśniczą”

2.  Oferuję   całość  wykonanie  zamówienia,  zgodnie  z  wymogami  Specyfikacji  Warunków

Zamówienia, za cenę:

• Cena netto: …..................................................................zł

• Słownie złotych....................................................................

• VAT: …...     %   …....................................................................zł

• Cena brutto: …...................................................................zł

• Słownie złotych.....................................................................

3.  W  terminie:  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  przedmiot  zamówienia  w  terminie

do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4. Udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie dostawę  na okres: ………………….

(wyrażony w liczbie  miesięcy)

5. Warunki  płatności:  zapłata  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia nastąpi  po protokolarnym

odbiorze  pojazdu na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez

Zamawiającego.

6.  Zobowiązuję  się  do  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  5%  umowy

w  formie:..................................................  

7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą oferta na czas wskazany w SWZ.

8. Oświadczam, że akceptuję warunki SWZ i nie wnoszę  do nich uwag.

9. Akceptuję projektowane postanowienia umowy i zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie

z wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym
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przez Zamawiającego.

10. Zamierzamy powierzyć  podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia 

podwykonawcy (wypełnić jeżeli dotyczy):

        zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy 

niebędących podmiotem na którego zasoby powołuje się Wykonawca  

1) Część zamówienia, których wykonanie zostanie  powierzone 

podwykonawcy...........................................................

2) Nazwa (firm, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu

z nimi) podwykonawców,...............................................….

             zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy na 

którego zasoby powołuję/powołujemy się  w niniejszym postępowaniu, tj.

1) Część zamówienia, których wykonanie zostanie  powierzone 

podwykonawcy...........................................................

2) Nazwa (firm, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu

z nimi) podwykonawców,.................................................…

Uwaga: W przypadku braku wskazania robót których wykonanie będzie powierzone

podwykonawcom,  przyjmuje  się,  że  całość  zamówienia  zostanie  zrealizowana

siłami własnymi wykonawcy.

12. Informuję (emy), że posiadam (y) status (wstawić x we właściwe pole)

1) mikroprzedsiębiorstwa  □

2) małego przedsiębiorstwa  □

3) średniego przedsiębiorstwa  □

13. Informuję (emy), że: (wstawić x we właściwe pole)

1) wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  □

2)  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku podatkowego w

odniesieniu do następujących towarów i/lub usług  □

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...

3)  wartość (netto)  towarów i/lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to

……………………………………………………………………………..

4)  Niewypełnienie  oferty  w  zakresie  pkt  13  oznacza,  że  jej  złożenie  nie  prowadzi  do

powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.

14. Oświadczam, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią

tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  i

zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
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15. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej.

• Nazwisko i imię …………………………………………………………

• Stanowisko ………………………………………………………………

• Telefon……………………….  Fax…………………………………….

Zakres

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

16. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

17. Na potwierdzenie  spełnienia wymagań do oferty załączam:

………………………………………………………………………..

18. Inne informacje wykonawcy:…………………………………………………

19. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5

RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa- usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

(1rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/69 z dnia 2 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).

…………………,dn. ……………………….                                         …………………………………..

                                                  /podpis i pieczęć Wykonawcy/ 

              

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
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Załącznik nr 2 do SWZ
 FPZ. 271.1.13.2021

Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33

07-411 Rzekuń
OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 125 ust. 1
 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

składają:  Wykonawcy / Podwykonawcy /
Inny podmiot, na którego zasobach powołuje się Wykonawca*

DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU 
ORAZ

SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę 

pn. „Nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego 

z funkcją gaśniczą”

(nazwa postępowania),
prowadzonego przez Gminę Rzekuń(oznaczenie Zamawiającego),

oświadczam, co następuje:

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,  że  nie  podlegam wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  art.  108  ust.1
ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp  

3. Oświadczam, że dokumenty, o których mowa w pkt 2 n/n oświadczenia można uzyskać ze
strony  …………………………………………………… (wpisać  adres  bezpłatnej  stronę
internetowej)  lub są w posiadaniu Zamawiającego …………………………….. (wpisać gdzie –
jeżeli dotyczy) i są aktualne w niniejszym postępowaniu.

4. Oświadczam,  że  zachodzą w stosunku do mnie  podstawy  wykluczenia  z  postępowania  na
podstawie art.………………….ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam,  ze  w związku z  w/w okolicznością,  na  podstawie  art.  110 ust.  2  ustawy  Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:……………………………………………………………….

5. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.
6. Oświadczam,  że wszystkie  informacje  podane w powyższych oświadczeniach są  aktualne  

i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  w  pełną  świadomością  konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu tych informacji.

___________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) /

 (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
*wypełnia i składa odpowiednio

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
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Załącznik nr 3 do SWZ
 FPZ. 271.1.13.2021

Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33

07-411 Rzekuń

FORMULARZ SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ (opcjonalnie)

(nazwa podmiotu oddającego
potencjał)

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art.
118 ust. 4 ustawy Pzp)

Działając na zasadzie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2021 r.  poz.  1129 z późn.  zm.) oświadczam, iż  zobowiązuję się  do oddania swoich zasobów w
zakresie

……………………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu* – zdolności technicznej lub zawodowej )

do dyspozycji Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)

na  potrzeby  realizacji  zamówienia   na  dostawę  pn.  „Nowego  lekkiego  specjalnego
samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą”

a. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………

b. sposób  wykorzystania  przez  Wykonawcę  zasobów  mojego  podmiotu,  przy  wykonywaniu
zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………zakres
i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………zrealizuję /
nie zrealizuję* dostawy, których wskazane zdolności dotyczą:

……………………………………………………………………………………………………………

__________________ dnia __ __ _____ roku
_______________________________
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej

do reprezentacji Podmiotu)

*podać właściwe
UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:
a) zakres  dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d)  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i
kwalifikacji zawodowych lub  doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wykazane zdolności dotyczą.
Dokument  należy  wypełnić  i  podpisać  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub  podpisem  zaufanym  lub
podpisem osobistym.
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Załącznik nr 4 do SWZ
 FPZ. 271.1.13.2021

Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33

OŚWIADCZENIE PODMIOTU TRZECIEGO
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”)

W postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  dostawę  pn.  „Nowego lekkiego
specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą” prowadzone-
go przez Gminę Rzekuń oświadczam/-y, że   reprezentowany przeze mnie/przez nas podmiot,
udostępniający Wykonawcy zasób w postaci
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...,
1.a.i.1.1. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
1.a.i.1.2. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy

Pzp;
1.a.i.1.3. spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków zamó-

wienia w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby.

Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2021 r.

                                                                          ...................................................................................
 (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

 oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego)

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
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Załącznik nr 5 do SWZ
 FPZ. 271.1.13.2021

Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-410 Ostrołęka

Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia
Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówienia publicznych ( tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)- dalej: ustawa
Pzp

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem

jest  ,,na  dostawę  pn.  „Nowego  lekkiego  specjalnego  samochodu  ratownictwa

technicznego z funkcją gaśniczą”  prowadzonego przez Gminę Rzekuń działając jako

pełnomocnik podmiotów, w imieniu których składane jest oświadczam, że:

Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………

 Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie 
publiczne:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………..  
Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą.    

                                                        ……………………………………………………...

 (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
                                                                                  oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Dokument  należy  wypełnić  i  podpisać  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub  podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
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Załącznik nr 6  do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

U M O W A  …....../2021

Nr FPZ.272......2021

zawarta w dniu …................2021 r. w Rzekuniu pomiędzy

1.  Gminą Rzekuń z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rzekuniu,  przy  ul.  Kościuszki  33,

0-411  Rzekuń,  NIP  758-214-17-29,  REGON  550667959,  zwaną  w  treści  umowy

„Zamawiającym”

 reprezentowaną przez:

• Bartosz Podolak – Wójta Gminy Rzekuń,

przy kontrasygnacie:

• Moniki Teresy Michalskiej – Skarbnika Gminy Rzekuń,

a

2. …......................................, 

NIP.......................REGON..................................................zwany w treści umowy 

„Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

….......................................- ........................

..........................................-..........................

zgodnie  z  wynikiem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego

przeprowadzonego  w  trybie  podstawowym  z  możliwością  prowadzenia  negocjacji  –

art.  275 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.  1129 ze zm.)

na  

§ 1.

PRZEDMIOT I PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY

1.  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  zamówienie  dostawę

„Nowego  lekkiego  specjalnego  samochodu  ratownictwa  technicznego

z funkcją gaśniczą” zwane dalej „przedmiotem umowy”.

2.  Podstawę  zawarcia  umowy  stanowi  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

publicznego,  prowadzonego  w  trybie  podstawowym  z  możliwością  prowadzenia

negocjacji o wartości mniejszej niż 214 000 euro dla dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 11

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).
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3. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:

1) formularz ofertowy Wykonawcy;

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia i ewentualne wyjaśnienia Zamawiającego do

SWZ.

4.  Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  określa  Specyfikacja  Warunków

Zamówienia  oraz  formularz  ofertowy  Wykonawcy,  które  stanowią  integralną  część

niniejszej umowy.

5. Zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają:

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia i wyjaśnienia do niej.

Przedmiot  zamówienia  jest  współfinansowany  ze  środków  Samorządu  Województwa

Mazowieckiego  na zadanie OSP-2021.

§ 2.   

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiązany jest  wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie  3

miesięcy od dnia podpisania umowy.

2.  Termin  ten  należy  rozumieć  jako  dzień  dokonania  odbioru  końcowego  pojazdu

w ramach zamówienia.

§ 3.  

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Zgodnie ze złożoną w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

ofertą przetargową Strony ustalają wynagrodzenie umowne Wykonawcy w formie ryczałtu

na kwotę:

• wynagrodzenie netto ………………… (słownie: ………….. zł),

• stawka podatku VAT - ….. %

• podatek VAT ……………………… (słownie: …………… zł),

• wynagrodzenie brutto ………………………… (słownie: …. zł).

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1, obejmuje wszystkie prace niezbędne do

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ. Niedoszacowanie, pominięcie oraz

brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany

wynagrodzenia ryczałtowego.

3.  Rozliczenie zamówienia odbędzie się na podstawie faktury, sporządzonej na podstawie

protokołu  odbioru  końcowego/przekazania  samochodu.  Zamawiający  nie  przewiduje
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płatności częściowych.

4.  Należności,  wynikające  z  faktury,  będą  płatne  przelewem  na  konto  Wykonawcy,

wskazane na fakturze.

5. Zapłata za wykonane i odebranie dostawy nastąpi w terminie do 30 dni po doręczeniu

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uważać się będzie datę

polecenia przelewu należności na rachunek Wykonawcy.

6. Dane do wystawienia faktury/rachunku:

• Nabywca: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP 758-214-17-29

• Odbiorca: Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń.

7.  Zamawiający  oświadcza,  że  będzie  realizować  płatności  za  faktury  z  zastosowaniem

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

8.  Podzieloną  płatność,  tzw.  split  payment  stosuje  się  wyłącznie  przy  płatnościach

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty

dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany

do  zapłaty  za  czynności  lub  zdarzenia  pozostające  poza  zakresem  VAT  (np.  zapłata

odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.

9.Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności

w systemie podzielonej płatności.

10.  Wykonawca oświadcza,  że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich

fakturach,  które  będą wystawione w jego imieniu,  jest  rachunkiem dla  którego zgodnie  z

rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 poz. 2357

ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

§ 4. 

OBOWIĄZKI STRON

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać terminowo i rzetelnie wszelkie niezbędne czynności

dla zrealizowania przedmiotu umowy, określonego w § 1.

2.  W  ramach  wynagrodzenia  umownego  Wykonawca  przeszkoli  w  zakresie  prawidłowej

obsługi dostarczonego samochodu osoby wskazane przez Zamawiającego.

3. Szkolenie z zakresu podstawowej obsługi samochodu ratowniczo – gaśniczego nastąpi w

trakcie odbioru pojazdu w siedzibie Wykonawcy.

§ 5.  

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące prace: 

…………………………………………………………………………………….
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(nazwa  Podwykonawcy  i  zakres  prac).  Pozostałe  prace  Wykonawca  wykona  siłami

własnymi.

2. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji

dotyczących  podwykonawcy  w  zakresie  niezbędnym  do  potwierdzenia  doświadczenia

i kompetencji podwykonawcy.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego

przedmiotu  umowy,  w  tym  także  odpowiedzialność  za  jakość,  terminowość  oraz

bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań, wynikających z umów o podwykonawstwo.

4. Wykonanie prac przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności

i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 

§ 6.  

Odbiór pojazdu

1. Przedmiot umowy zostanie wydany przez Wykonawcę wraz z kartami gwarancyjnymi

i  instrukcjami  obsługi  wydanymi  przez  producentów  poszczególnego  wyposażenia

w języku polskim.

2. Wykonawca wyda wszystkie dokumenty, niezbędne do rejestracji pojazdu.

3.  Datę  dokonania  odbioru  końcowego  zadania  uznaje  się  za  dzień  wykonania

zamówienia.

4.  W  siedzibie  Wykonawcy  nastąpi  odbiór  ilościowo  -  jakościowy  przedmiotu  umowy,

polegający na sprawdzeniu zgodności z ofertą, kompletności wyposażenia, występowania

uszkodzeń  mechanicznych,  poprawności  wykonania  i  funkcjonowania  samochodu,

zabudowy i wyposażenia.

5. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić przed odbiorem przewidziane w przepisach

próby i sprawdzenia przedmiotowego samochodu.

6. Wykonawca po skompletowaniu przedłoży Zamawiającemu dokumenty pozwalające na

ocenę  prawidłowego  Wykonania  przedmiotu  umowy  (np.  świadectwa  jakości,  atesty,

książkę pojazdu, świadectwo homologacji, gwarancję, itp.).

7.  Zamawiający  wyznaczy  termin  i  rozpocznie  odbiór  końcowy  w  terminie  dwóch  dni

od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru,

zawiadamiając o tym Wykonawcę.

8. Jeżeli  w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający odmówi

odbioru do czasu usunięcia wady, jeżeli zaś wady nie nadają się do usunięcia lecz nie

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający

obniży  wynagrodzenie za ten  przedmiot  odpowiednio do utraconej  wartości  użytkowej,

estetycznej i technicznej.

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiający usunie je w
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zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.

10.  Z  czynności  odbiorowych  będzie  spisany  protokół  zawierający  wszelkie  ustalenia

dokonane  w  toku  odbioru  (określające  stan  techniczny  pojazdu,  ewentualne  usterki,

i deklarowany przez Wykonawcę termin ich usunięcia). Protokół podpiszą przedstawiciele

obu Stron.

11.  Przedmiot  umowy  zostanie  wydany  Zamawiającemu  z  pełnym  zbiornikiem  paliwa

i płynów eksploatacyjnych.

12. Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie

korzyści i obciążenia związane z pojazdem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub

uszkodzenia pojazdu.

§ 7.  

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dostawę będące

przedmiotem umowy na okres ……... miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.

2.  Wykonawca  zobowiązuje  się  usunąć  na  swój  koszt  wady  powstałe  w  okresie

gwarancyjnym w możliwie najkrótszym terminie, nie dłużej jednak niż w ciągu 7 dnia od

daty zgłoszenia pisemnego o stwierdzonej wadzie. W przypadku wystąpienia warunków

uniemożliwiających likwidację wady, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o akceptację

innego terminu naprawy.

3. Drobne naprawy mogą być wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy po

wyrażeniu  zgody przez  Wykonawcę i  bez  utraty  praw Zamawiającego wynikających z

gwarancji.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, zgodnie z ust. 2,

Zamawiający  może  zlecić  ich  usunięcie  stronie  trzeciej  na  koszt  Wykonawcy.  W  tym

przypadku  koszty  usuwania  wad  będą  pokrywane  w  pierwszej  kolejności  z  kwoty

zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.  Przed  terminem  upływu  gwarancji  Zamawiający  wraz  z  Wykonawcą  przeprowadzi

przegląd  gwarancyjny  przedmiotu  umowy.  Usunięcie  stwierdzonych  wad  nastąpi

w terminie jednego miesiąca od spisania protokołu z przeglądu gwarancyjnego.

6.  Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie,

określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

7.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  wobec  Zamawiającego  z  tytułu  rękojmi  za  wady

fizyczne przez okres  ………. miesięcy.  Okres rękojmi  rozpoczyna się od  dnia  odbioru

końcowego i  podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, bez wad

i usterek.
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§ 8

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)  za  przekroczenie  terminów  wykonania  przedmiotu  umowy  –  w  wysokości  0,5%

wynagrodzenia umownego brutto, o którym  mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień

zwłoki;

2) za przekroczenie terminu w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

w  trakcie  obowiązywania  gwarancji  i  rękojmi  –  w  wysokości  0,5% wynagrodzenia

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od

następnego dnia po terminie wyznaczonym na usunięcie wad,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości

20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności, o których

mowa w ust. 1.

3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego,

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

i  utraconych  korzyści,  w  szczególności  w  przypadku  utraty  dofinansowania  w  wyniku

niezrealizowania w pełnym zakresie i terminie przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

4. Strony ustalają, że Zamawiający wierzytelność z tytułu naliczonych kar umownych może

zaspokoić  w  pierwszej  kolejności  przez  potrącenie  z  wynagrodzenia  umownego

Wykonawcy.

5.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  szkody  wyrządzonej  osobie  trzeciej

w trakcie realizacji zamówienia.

6. Maksymalna wysokość kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy

ze  wszystkich  tytułów  określonych  w  niniejszej  umowie,  wynosi  20%  wynagrodzenia

umownego brutto.

§ 9. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny

brutto  przedmiotu  zamówienia,  co  stanowi  kwotę:  …………………….  zł  (słownie

…………………………..……) w formie …………………………

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
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i bez zmian jego wysokości.

3.  Zamawiający  zgodnie  z  art.  453  ustawy  Pzp  dokona  zwrotu  70%  zabezpieczenia

należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania

przez Zamawiającego za należycie wykonane.

4.  30  %  wartości  zabezpieczenia  zostanie  zatrzymane  przez  Zamawiającego  na

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  lub gwarancji i  zostanie zwrócona nie

później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

5.  W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi

odsetkami  staje  się  własnością  Zamawiającego  i  będzie  wykorzystane  do  zgodnego  z

umową  wykonania  robót  i  do  pokrycia  roszczeń  Zamawiającego  z  tytułu  rękojmi  lub

gwarancji.

6. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone na wniosek Wykonawcy

zawierający: pełne oznaczenie Wykonawcy, NIP Wykonawcy, numer rachunku bankowego,

na  który  powinien  zostać  dokonany  zwrot,  kwoty  stanowiące  zabezpieczenie.  Zwrot

zabezpieczenia  nastąpi  po  zaspokojeniu  wszelkich  roszczeń  zamawiającego  wobec

Wykonawcy  z  tytułu  umowy.  Zwrot  zabezpieczenia  nastąpi  w  terminie  30  dni  od  dnia

otrzymania przez Zamawiającego zasadnego wniosku Wykonawcy.

§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Zamawiającemu  w  terminie  1  roku  od  podpisania  umowy  przysługuje  prawo  do

odstąpienia od umowy, jeżeli:

1)  Wykonawca  nie  rozpoczął  realizacji  przedmiotu  umowy  w  terminie  30  dni  od  dnia

zawarcia umowy,

2)  Wykonawca  realizuje  przedmiot  umowy  w  sposób  niezgodny  z  niniejszą  umową,

pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

3) Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy w przewidzianym umową terminie,

4)  W wyniku  wszczętego przeciwko  Wykonawcy postępowania  egzekucyjnego nastąpi

zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

5)  Wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  umowy  nie  leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§  11

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  Ogólnego  Rozporządzenia  o  Ochronie  Danych  (RODO)

informujemy, że:
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1) Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego jest  Urząd Gminy w Rzekuniu, adres: ul. Kościuszki

33, 07-411 Rzekuń;

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w

sprawach  przetwarzania  moich  danych  osobowych  za  pośrednictwem  poczty

elektronicznej: ug@rzekun.pl;

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c

RODO w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) w

celu związanym z prowadzonym postępowaniem  o udzielenie zamówienia publicznego;

4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie

przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z

realizacją  usług  na  rzecz  Administratora  (np.  kancelarią  prawną,  dostawcą

oprogramowania,  zewnętrznym audytorem).  Odbiorcami  danych będą także osoby lub

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18

oraz art.  74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(Pzp);

5)  Administrator  nie  zamierza  przekazywać  Państwa  danych  osobowych  do  państwa

trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)  Mają  Państwo  prawo  uzyskać  kopię  swoich  danych  osobowych  w  siedzibie

Administratora.

2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo

w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze

środków  Unii  Europejskiej)  przez  okres  wskazany  w  wytycznych  w  zakresie

kwalifikowalności wydatków.

2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści  swoich danych, ich sprostowania lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym:

a. w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiający ma

prawo  żądać  od  osoby,  której  dane  dotyczą  wskazania  dodatkowych  informacji

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

b.  skorzystanie  z  prawa do sprostowania  lub  uzupełnienia  nie  może skutkować

zmianą  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  ani  zmianą

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z

ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
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c.  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  nie  ogranicza

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Prawo

do  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  nie  ma  zastosowania  w

odniesieniu  do  przechowywania,  w  celu  zapewnienia  korzystania  ze  środków

ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi  

na  ważne  względy  interesu  publicznego  Unii  Europejskiej  lub  państwa

członkowskiego.

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych

określa ustawa Pzp.

Administrator  nie  podejmuje decyzji  w sposób zautomatyzowany w oparciu  o Państwa

dane osobowe.

§ 12

ZMIANA UMOWY

1.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa

następujące warunki takich zmian:

1) termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych

od  Wykonawcy  przy  zachowaniu  przez  niego  należytej  staranności,  skutkujących

niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:

– udokumentowanego wpływu COVID-19 na działania Wykonawcy, w tym m.in. okresu

poddania  kwarantannie  jego  pracowników  bądź  braku  dostępu  do  usług  lub  dostaw,

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

2) w razie zmian bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, których treść oddziałuje

pośrednio  lub  bezpośrednio  na  postanowienia  umowy,  poprzez  dostosowanie  treści

umowy do tych zmian.

2. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn, wymienionych

w ust.  1  pkt  1,  termin  ten może ulec przedłużeniu nie  dłużej  niż  o  czas trwania  tych

okoliczności.

3.  Każdorazowo  zmiana  umowy  może  nastąpić  wyłącznie  na  podstawie  aneksu

sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z przesłankami art.  455

ustawy Pzp.

§ 13.  

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1.  Zamawiający  i  Wykonawca  podejmą  starania,  by  wszelkie  ewentualne  spory
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i  nieporozumienia  wynikające  z  umowy  rozstrzygnąć  ugodowo  poprzez  bezpośrednie

negocjacje.

§ 14.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz  ustawy z  dnia  23  kwietnia  1964 r.  Kodeks

cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawa zamówień

publicznych nie stanowią inaczej.

2.  Wszelkie  zmiany  umowy  wymagają  aneksu  sporządzonego  z  zachowaniem  formy

pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Umowę sporządzono w  2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze

stron.

WYKONAWCA   ZAMAWIAJĄCY
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