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POSTANOWIENIA 

SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

 

I. Informacje ogólne 

1. Tryb udzielenia zamówienia 

 

1) Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa 

Pzp. 

2) Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych  

o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.  

3) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

 

2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój 

potencjał 

1) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót 

budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub 

ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 

zamówienia publicznego. 

 

2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

W takim przypadku: 

− Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

− Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie  

z pełnomocnikiem, 

−  Jeżeli w postępowaniu 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.  

−  Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  

z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

 

3) Potencjał podmiotu trzeciego  

Nie dotyczy – w przedmiotowym postępowaniu zamawiający nie określa dla 

wykonawców warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 

4) Podwykonawstwo 

 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych zadań. 

2. Na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę 

w treści Formularza oferty – załącznik nr 1 do SWZ, części zamówienia których 
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wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz podania nazw 

ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4.  Zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą nastąpi na zasadach 

określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. 

 
3. Komunikacja w postępowaniu 

 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym  

a wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji 

elektronicznej:  

1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,  

2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal,  

3) poczty elektronicznej – email osp@ospmalec.pl (uwaga: korzystanie z poczty 

elektronicznej nie dotyczy czynności składania oferty)  

 

Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują 

się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ.  

 

4. Wizja lokalna 

 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz 

sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych 

na miejscu u zamawiającego. 

 

5. Podział zamówienia na części oraz oferty częściowe 

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.  

Powody niedokonania podziału:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego pojazdu i ma charakter niepodzielny. Brak 

podziału zamówienia na części nie ogranicza w tym przypadku zasad zachowania uczciwej 

konkurencji oraz dostępu małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

6. Oferty wariantowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza oraz nie wymaga złożenia oferty wariantowej, o której mowa  

w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż 

określony w niniejszej SWZ. 

 

7. Katalogi elektroniczne  

 

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

 

8. Umowa ramowa 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 ustawy 

Pzp. 
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9. Aukcja elektroniczna 

 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa w art. 308 

ust. 1 ustawy Pzp.  

 

10. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy Pzp/zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót 

budowlanych, zamówienia na dodatkowe dostawy. 

 

11. Rozliczenia w walutach obcych 

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

 

12. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem sytuacji, 

o której mowa w art. 261 ustawy Pzp.  

 

13. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

14. Unieważnienie postępowania  

 

Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 

ustawy Pzp. 

 

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 
1) Wykonawcom, 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, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych  

w ustawie Pzp.  

2) W procedurze krajowej przedmiotem odwołania może być:  

a) każda niezgodna z przepisami ustawy czynność zamawiającego podjęta w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego,  

b) każde zaniechanie czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy 

Pzp, mimo, że zamawiający był do tego obowiązany.  

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w 

formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.  

4) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

3) Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp (art. 505–590).  

 

16.  Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania 
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Klauzula informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej 

„RODO”, informujemy, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSP w Malcu reprezentowana przez 

Prezesa OSP; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr OSP.271.1.2021. 

pn.: „Dostawa nowego samochodu pożarniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Malcu z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej” prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji; 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej lub podmioty przetwarzające dane osobowe na 

polecenie Administratora na podstawie stosownych umów z nim zawartych. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres wskazany 

przepisami prawa tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a w przypadku gdy czas trwania umowy przekracza 4 lata, to okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz do momentu przedawnienia 

roszczeń. 

5. Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo do 

żądania od administratora: 

• dostępu do treści swoich danych osobowych, przy czym jeśli żądanie wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane 

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu. 

• sprostowania swoich danych osobowych, 

• usunięcia swoich danych osobowych, 

• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym wystąpienie z 

żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

7. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania. 

9. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO  

i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Do obowiązków tych należą: 

• obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 
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pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na 

żądanie zamawiającego; 

• obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, 

których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca 

przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 

zamawiającego. 

10. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 

prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku 

z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść 

oświadczenia została zawarta Formularzu oferty. 

11. Zamawiający informuje, że: 

• Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane 

osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu 

umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX 

ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. 

• Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich 

danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO  

(tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy 

polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków 

zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych  

w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących 

zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.). 

 

II. Wymagania stawiane wykonawcy  

1. Przedmiot zamówienia 

1) Przedmiot zamówienia stanowi:  SPRZEDAŻ NOWEGO SAMOCHODU 

POŻARNICZEGO DLA POTRZEB OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  

W MALCU Z PRZEZNACZENIEM NA CELE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

2) Wspólny Słownik Zamówień:  

3414400-8 - Pojazdy specjalne 

34144210-3 - Wozy strażackie  

3)  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego samochodu pożarniczego dla potrzeb Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Malcu z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej. 

Wóz strażacki powinien spełniać następujące wymagania: 

 

Warunki Ogólne: 

• Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2021. 

• Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym,  

z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie  

z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2018 r., 
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poz.1990, z późn. zm.)  wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. 

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). W dniu odbioru faktycznego należy 

przedstawić właściwe zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach technicznych dla 

pojazdów specjalnych. 

• Pojazd oraz wyposażenie z nim dostarczone, dla którego jest wymagane świadectwo 

dopuszczenia, musi spełniać wymagania 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. 

Urz. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). Aktualne świadectwo dopuszczenia wraz 

ze sprawozdaniem z badań dla pojazdu oraz wymagane świadectwa dopuszczenia dla 

sprzętu (dostarczanego wyposażenia), dostarczone zostanie najpóźniej  

w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu. 

• Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dla OSP i PSP. Dane dotyczące oznakowania zostaną podane przez 

Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. 

• Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub 

świadectwo zgodności WE zgodnie z  odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi 

się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki 

zabudowy określone przez producenta podwozia  wymagane jest świadectwo 

homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie 

zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowany w pojeździe powinny spełniać 

wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. 

• Wyrób musi spełniać zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia  

i bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami określonymi w: Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

maszyn (Dz. U nr 199, poz. 1228), dyrektywie 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących maszyn, 

zmieniająca dyrektywę 95/16/WE. OJ L 157, 26, 9.06.2006 i innych odnoszących się 

do niej dyrektywa nowego podejścia. Wyrób musi posiadać instrukcję obsługi, pełne 

oznakowanie (w tym CE), a także podstawowe wyposażenie  

specjalne i osprzęt, które umożliwią regulację, konserwację i użytkowanie bez 

stwarzania zagrożeń. Podczas odbioru techniczno-jakościowego należy przekazać 

deklarację zgodności WE. 

• Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie  

z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. 

Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do 

oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym 
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(boczne żółtym) opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. 

Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych 

krawędzi pojazdu. 

• Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1  

oraz PN-EN 1846-2 lub równoważne. 

 

Podwozie z kabiną: 

• Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy minimum 180 KM 

spełniającym w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowy. W przypadku 

stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może 

nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka do 

czasu jego uzupełnienia. Zbiornik AdBlue umiejscowiony w sposób ergonomiczny, nie  

ograniczający objętość bocznej skrytki. 

• Dopuszczalna Masa Całkowita  (DMC) samochodu gotowego do jazdy minimum 7000 

kg. Masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości 

określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. 

• Napęd  4x2 lub 4x4. Zawieszenie mechaniczne, wzmocnione, wytrzymujące stałe 

obciążenie maksymalną masą całkowitą w zakładanych warunkach eksploatacji. Rok 

produkcji opon nie wcześniej niż 2020r.Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu 

trwale umieszczone nad kołami. 

• Skrzynia biegów manualna lub automatyczna (zautomatyzowana bez pedału sprzęgła) 

• Pojazd wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) 

lub równoważny. 

• Wysokość całkowita nie może przekraczać 2600 mm, długość całkowita pojazdu nie 

wyższa niż 7100 mm. Należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu. 

• Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, bez zmian konstrukcyjnych – jednomodułowa, z 

kierownicą po lewej stronie, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 

(siedzenia przodem do kierunku jazdy) wyposażona w: 

o klimatyzację fabryczną, 

o centralny zamek, 

o indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, 

o niezależny układ powietrznego ogrzewania i wentylacji, umożliwiający 

ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, sterowanie układem z miejsca 

kierowcy (ogrzewanie postojowe) 

o reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków(w technologii 

LED), 

o lusterka zewnętrzne główne (prawe i lewe) sterowane elektrycznie i 

podgrzewane,  

o radioodtwarzacz . 

o sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów oraz wysunięcia masztu 

oświetleniowego,  

o wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, 

o wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,  

o półkę pomiędzy fotelami kierowcy i dowódcy na radiostację i latarki 
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• Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. Siedzenia 

pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości: łatwo zmywalnym, 

nienasiąkliwym, odpornym na rozdarcie, ścieranie i antypoślizgowym. 

• Na dachu pojazdu zamontowane urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne 

i świetlne wykonane w technologii LED. Belka świetlna montowana na dachu kabiny, 

pokrywa górna belki wykonana w kolorze niebieskim lub bezbarwna. Dodatkowe dwie 

lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, wyposażone w 

minimum 4 diody każda, zamontowane z tyłu pojazdu. Praca sygnałów 

uprzywilejowania nie może zakłócać pracy radiostacji samochodowej pojazdu. 

• Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na 

energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. 

• Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu w łatwo dostępnym miejscu od 

strony kierowcy, zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi, nie powodujący 

odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania np. AVL. 

• Pojazd musi być wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania 

akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu ~230V, zintegrowane złącze (gniazdo 

z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu 230V,automatycznie odłączające się w 

momencie uruchamiania pojazdu. Urządzenie zabezpieczone przed przeładowaniem 

akumulatorów i dopasowane do typu akumulatora zastosowanego w pojeździe. 

Wtyczka z przewodem elektrycznym o długości min. 4 m. Umiejscowienie gniazda w 

porozumieniu z zamawiającym. 

• W kabinie kierowcy ma być zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający 

minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów dwusystemowych 

przewoźnych określone w Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej. Montaż 

urządzenia ma być uzgodniony z zamawiającym. Dopuszcza się zaoferowanie 

radiotelefonu przewoźnego cyfrowo-analogowego (pracującego w trybie analogowym 

i cyfrowym w standardzie DMR TDMA zgodnie z protokołem ETSI TS 102 361 1,2,3) 

z parametrem regulacji poziomu blokady szumów realizowanym w sposób dynamiczny 

z wykorzystaniem cyfrowego procesora sygnałowego (DSP) w radiotelefonie, 

z możliwością regulacji w trybie serwisowym na dwóch poziomach (bez określenia 

stałej wartości progu odblokowania) przy zachowaniu wszystkich pozostałych 

wymogów. 

Wybrany radiotelefon ma obsługiwać następujące rodzaje emisji radiowej: 

- 12,5 kHz; 11K0F3E/25kHz; 16K0F3E – modulacja FM, 

- 12,5 kHz;7K60F1D &7K60FXD – transmisja danych, 

- 12,5 kHz; 7K60F1E &7K60FXE – transmisja głosu. 

- połączenie 12,5 kHz głos i dane 7K60F1W. 

Radiotelefon ma być podłączony do instalacji zasilania samochodu i 

zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo 

dostępnym, zgodnie z zaleceniami producenta radiotelefonu, w celu 

wyeliminowania wpływu zakłóceń od innych urządzeń samochodu w czasie 

jego pracy. 

Sposób montażu urządzenia radiowego ma umożliwić łatwy dostęp do 

Mikrofonogłośnika i panelu sterującego umieszczone z przodu radiotelefonu oraz złącz 

akcesoriów i antenowego zlokalizowanych w tylnej części radiotelefonu. Jednocześnie 

ma być ułatwiony jego demontaż w razie awarii bez użycia dodatkowych narzędzi. 
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Jeżeli sposób montażu radiotelefonu nie jest możliwy w wymagany wyżej sposób 

należy zastosować zestaw rozdzielny pozwalający na umieszczenie części nadawczo-

odbiorczej w innym miejscu spełniającym ww. wymogi w kabinie samochodu. 

Sposób montażu radiotelefonu ma być ustalony z zmawiającym w trakcie realizacji 

zamówienia. Do radiotelefonu ma być zamontowana kompletna instalacja radiowa  

składająca się z: 

- anteny radiowej dostrojonej do pasma częstotliwości UKF PSP, 

- odpowiednio dostrojonego i skróconego kabla antenowego o oporności 50Ω, 

- odpowiedniego dla zamontowanego radiotelefonu złącza antenowego. 

Do radiotelefonu ma być zamontowana kompletna instalacja antenowa składająca się z: 

- anteny radiowej dostrojonej do pasma częstotliwości UKF PSP, 

- odpowiednio dostrojonego i skróconego kabla antenowego– radiowego. 

- odpowiedniego dla zamontowanego radiotelefonu złącza antenowego – nie dopuszcza 

się stosowania przejściówek. 

Antena ma być dostrojona do częstotliwości UKF PSP i charakteryzować się 

współczynnikiem fali stojącej SWR mieszczącym się w granicy 1 -1,5. 

Antena nie może być montowana na powierzchniach gumowych lub z tworzywa 

sztucznego. Antena ma być zamontowana na stałe. Nie dopuszcza się instalacji anteny 

magnetycznej. Zamontowana ma być także antena do obsługi GPS radiotelefonu. W 

przedziale autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem współpracujący z 

radiostacją samochodową, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału 

autopompy (zabezpieczony przed działaniem wody) 

• Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu 

wstecznego. Oświetlenie pola pracy włączane razem z biegiem wstecznym (możliwość 

wyłączenia sygnału dźwiękowego wyłącznikiem z poziomu kierowcy). 

• Kolor pojazdu i zabudowy : 

- elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare, 

- błotniki i zderzaki – białe (RAL 9010), 

- kabina i zabudowa – czerwone(RAL 3000), 

- żaluzje – naturalne aluminium. 

• Pojazd wyposażony w pełno wymiarowe koło zapasowe. Nie ma konieczności 

przewożenia na stałe w pojeździe. 

• Pojazd musi posiadać hak holowniczy kulowy, przystosowany do ciągnięcia przyczepy 

o DMC minimum 3 t. ( hak w klasie A-50X) 

• Pojazd dostarczony z zestawem narzędzi przewidzianych przez producenta podwozia, 

w skład którego powinny wchodzić co najmniej: 2 kliny pod koła,  klucz do kół, 

podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa, 

• W pojeździe zamontowana kamera cofania załączana automatycznie po włączeniu 

biegu wstecznego oraz manualnie. 

 

Zabudowa pożarnicza 

• Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, 

aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj 

zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy 

kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje 

ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być 
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zabezpieczone przed uszkodzeniem, narożniki pionowe z tyłu pojazdu zabezpieczone 

tak aby wąż szybkiego natarcia ich nie uszkadzał.  

• Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, 

wyposażony w oświetlenie przestrzeni roboczej. 

• Drabina do wejścia na dach aluminiowa, składana na czas transportu. Umieszczona z 

tyłu pojazdu. 

• Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami bryzgo i pyłoszczelnymi 

wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na 

korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do 

wszystkich zamków. Skrytki w układzie 2+2+1 z żaluzjami maksymalnie 

dopasowanymi do ich szerokości. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Co najmniej 

jedna skrytka o szerokości żaluzji minimum 1700 mm oraz co najmniej jedna skrytka o 

szerokości żaluzji 1100 mm. 

• Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające 

oświetlenie w warunkach słabej widoczności minimum 5 luksów w odległości 1 m od 

pojazdu. 

• W przypadku zamontowania szuflad i wysuwanych tac, muszą się one automatycznie 

blokować się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie 

przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). 

• Szuflady, tace lub klapy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys 

pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. 

• Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tace i 

klapy, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. 

• Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu 

antypoślizgowym. 

• Zbiornik wody o pojemności min. 1 m3 wykonany z materiałów odpornych na korozję. 

Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną 

eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. 

Zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny. 

• Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. 

Wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków 

pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie 

zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem 

pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu lub z dachu pojazdu. 

Dopuszcza się oba rozwiązania jednocześnie 

• Pojazd musi być wyposażony w agregat wysokociśnieniowy o wydajności minimum  

80 l/min przy ciśnieniu 40 bar z możliwością podawania środka pianotwórczego. Za 

każdą wyższą wartość przewiduje się dodatkową punktację (kryteria oceny ofert). 

• Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię 

szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną 

prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym  

i rozproszonym. 

• Agregat wysokociśnieniowy wraz z układem wodno-pianowym wyposażonym w: 

- zawór klapowy umieszczony w tylnej skrytce, w miejscu łatwo dostępnym, 

uruchamiany ręcznie, 

- ręczne lub automatyczne dozowanie środka pianotwórczego w całym zakresie pracy 
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autopompy umożliwiające uzyskanie stężeń w zakresie min. 3% i 6%. (dopuszcza się 

także układ z możliwością ustawienia stężeń 1%, 3% i 6%) 

• Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite 

odwodnienie. 

• Przedział z agregatem wysokociśnieniowym  musi być wyposażony w system 

ogrzewania powietrznego ze sterowaniem z kabiny kierowcy, skutecznie 

zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25 °C, 

działający niezależnie od pracy silnika. 

• Mocowanie aparatów powietrznych (4 szt.) przewożonych w części zabudowy na 

stelażu wysuwanym. 

• Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w 

samochodzie z najaśnicami LED, zasilanymi z instalacji elektrycznej pojazdu. 

- Obrót i pochył reflektorów o kąt co najmniej od 0O – 170O w obie strony, 

- Sterowanie masztem za pomocą przewodowego pilota z poziomu ziemi, 

- Składanie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania, 

- W kabinie kierowcy sygnalizacja informująca o wysuniętym maszcie, 

- Wysunięcie masztu realizowane tylko na postoju. 

- Wysokość rozłożonego w pełni masztu od poziomu gruntu minimum 4500 mm. 

• Samochód wyposażony w wyciągarkę elektryczna o uciągu min 5400 kg. 

Sterowanie pracą wciągarki powinno być realizowane z pulpitu przewodowego. 

Długość przewodu sterownika wyciągarki min. 5 m. Gniazdo przyłączeniowe do 

sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, w miejscu 

umożliwiającym dogodną obserwację pracy wyciągarki. Ruchy robocze wciągarki 

powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinięcia liny. 

Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz 

zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny powinien być 

malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia 

odwijania. W momencie wyjścia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na 

czerwono na bębnie powinno pozostać minimum pięć pełnych zwojów zapasu. 

Wyciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny 

• W pojeździe należy przewidzieć miejsce oraz wykonać mocowania na sprzęt 

dostarczony z pojazdem fabrycznie nowy i sprzęt dostarczony przez zamawiającego. 

Miejsce montażu uzgodnić z zamawiającym na etapie produkcji. 

• W zabudowie należy zamontować półkę wysuwaną, pionową na sprzęt burzący  

tj siekiera, młot łom itp. Miejsce montażu uzgodnić z zamawiającym na etapie 

produkcji. 

• W zabudowie należy zamontować półkę wysuwaną, poziomą na sprzęt silnikowy 

dostarczony przez zamawiającego. Miejsce montażu uzgodnić z zamawiającym na 

etapie produkcji. 

 

Serwis i pozostałe warunki: 

• Minimalna gwarancja na zabudowę: 48 miesięcy 

• Minimalna gwarancja na podwozie: 24 miesiące 

• Szkolenie z zakresu obsługi pojazdu dla min. 4 osób 
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• W trakcie odbioru Wykonawca dostarczy pojazd z pełnymi zbiornikami paliwa  

i płynów eksploatacyjnych oraz środków gaśniczych. 

4) Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa projekt 

umowy  stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 

     

 

2. Rozwiązania równoważne  

 

1) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez 

zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań 

równoważnych wraz z jego opisem lub normami. 

2) Jeśli w SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, 

dostawca) wyposażenia lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa 

w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp., Zamawiający dopuszcza oferowanie wyposażenia lub 

rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację  

dostawy oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 

założonych w niniejszej SWZ. Należy wówczas przyjąć, że wszelkie towary wskazane 

w SWZ, pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry 

jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania 

stawiane przez zamawiającego. Poprzez zapis dotyczący minimalnych parametrów 

jakościowych wymaganych przez zamawiającego rozumie się wymagania towarów 

zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 

producentów. Operowanie przykładowymi nazwami  producenta  ma  jedynie na  celu  

doprecyzowanie  poziomu  oczekiwań  zamawiającego  w  stosunku do określonego  

rozwiązania i ma charakter wyłącznie przykładowy. Zamawiający  dopuszcza   

jednocześnie  produkty  równoważne  o  parametrach jakościowych  

i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 

uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.  

 

 

3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na 

podstawie stosunku pracy. 

4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 

ustawy Pzp 

 

Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę osób, zgodnie  

z art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp oraz w zakresie pk. 3. 

 

5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

 

Zamawiający nie żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe.  

 

6. Termin wykonania zamówienia  

 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 15.12.2021 r.  

 

7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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Zamawiający odstępuje od stawiania wykonawcom warunków udziału w niniejszym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

8. Podstawy wykluczenia 

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 – podstawy obligatoryjne. 

 

9. Wykaz dokumentów i oświadczeń, w tym podmiotowych środków dowodowych 

9.1.DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 

9.1.1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód). 

Sposób składania oferty opisany został w pkt. 11 niniejszego rozdziału SWZ. 

9.1.2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  

z postępowania w zakresie wskazanym w rozdziale II pkt 8 SWZ – załącznik nr 2 do 

SWZ. 

9.1.3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub  

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  

(e-dowód). 

9.1.4. Oświadczenie składają odrębnie wykonawca, a w przypadku składania oferty 

wspólnej każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

(żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu  

z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy  

z Wykonawców składających ofertę wspólną;). 

9.1.5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy 

Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił 

łącznie następujące przesłanki: 

a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami 

ścigania lub zamawiającym; 

c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

• zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

• zreorganizował personel, 

• wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

• utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

• wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
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Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

9.1.6. Do oferty wykonawca załącza również (jeżeli wymagają tego okoliczności dotyczące 

wykonawcy):  

a) Pełnomocnictwo   

• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć 

do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia 

oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.  

• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa,  

z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.  

Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności 

wskazanie: 

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Wymagana forma: 

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym (e-dowód).  

Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. Zgodnie z art. 97 § 2 

ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, elektroniczne poświadczenie zgodności 

odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.  

 

b) Wykaz rozwiązań równoważnych – wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia 

wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do 

oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami. 

Wymagana forma: 

Wykaz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym (e-dowód) osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 

rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

 

9.2.DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE – PODMIOTOWE ŚRODKI 

DOWODOWE 

Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona 

złożenia podmiotowych środków dowodowych. 
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10. Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający odstępuje od prawa do żądania wniesienia wadium przez uczestników 

postępowania. 

 

11. Sposób przygotowania oferty 

Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert 

11.1. Ofertę składa się na formularzu ofertowym zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SWZ.  

11.2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.  

11.3.  Do zapewnienia komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w celu złożenia oferty zamawiający korzysta z miniPortalu oraz 

platformy ePUAP. UWAGA: nie dopuszcza się złożenia oferty na adres poczty 

elektronicznej zamawiającego.  

11.4.  Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na platformie ePUAP.  

11.5. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę pod którą figuruje na 

ePUAP oraz adres swojej skrzynki ePUAP (esp) - na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem.  

11.6. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: 

„formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „formularza do 

komunikacji”.  

11.7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na miniPortal/ePUAP.  

11.8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, 

.rtf, .xps, .odt, .xml, .xls, .xlsx (zalecany .pdf). Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, 

w formie elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym (Art. 781 

Kodeksu cywilnego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. Podpis zaufany, zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, to podpis 

elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci 

elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający dane 

identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej wydanego 

w systemie, o którym mowa w art. 20aa odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu 

teleinformatycznego pkt 1, obejmujące: imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, 

identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, czas 

jego złożenia. Opatrzyć dokument podpisem zaufanym można przy użyciu platformy: 

https://www.gov.pl/web/gov/podpiszdokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-

zaufany  Podpis osobisty, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach 

osobistych, to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. 

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

https://www.gov.pl/web/gov/podpiszdokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
https://www.gov.pl/web/gov/podpiszdokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
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elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, 

weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.  

11.9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania 

wszelkich plików składanych w postępowaniu muszą spełniać wymagania wskazane  

w “Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.  

11.10. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym  

i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. Podczas 

podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 

Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.  

11.11. Zamawiający zwraca także uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych 

profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 

podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który 

wynosi max 5MB.  

11.12.  Zamawiający zaleca stosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie 

PAdES oraz dokumentów w formacie .pdf.  

11.13. Dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się zastosowanie kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego w formacie XAdES. W przypadku jednak podpisu XAdES 

wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym (jako nierozłączne pary: plik. XAdES i plik podpisywany).  

11.14. Należy pamiętać również, że podpisany dokument nie może być następnie edytowany. 

Jakakolwiek zmiana w podpisanym już dokumencie wymaga ponownego podpisania.  

11.15.  Składając ofertę w niniejszym postępowaniu wykonawca może zatem:  

a) przekazać zaszyfrowany plik zawierający ofertę opatrzoną właściwym podpisem, lub  

b) przekazać plik oferty wraz z plikiem podpisu (w przypadku podpisu zewnętrznego 

XAdES), przy czym opatrzenie oferty podpisem następuje przed zaszyfrowaniem oferty, 

lub  

c) przekazać ofertę w tzw. paczce dokumentów elektronicznych (tj. w skompresowanym 

archiwum dokumentów elektronicznych, które najczęściej zapisane jest w formacie ZIP lub 

RAR).  

11.16. UWAGA: Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki dokumentów) 

następuje przed czynnością jej zaszyfrowania. Ponieważ niniejsze postępowanie 

prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal/ePUAP, wykonawca przekazuje ofertę za 

pomocą „formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”. Formularz ten 

może być przed wysłaniem podpisany przez użytkownika. Podpis następuje wówczas  

z wykorzystaniem właściwej funkcji systemu ePUAP tj. „PODPISZ I WYŚLIJ”.  

Ważne: Podpis składany wyłącznie na „formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” nie wywiera skutku w odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty 

wykonawcy. Oferta bowiem, zgodnie z art. 63 ustawy Pzp, a nie formularz elektroniczny 

za pośrednictwem którego jest przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem. 

Opatrzenie właściwym podpisem jedynie formularza służącego do przekazania oferty, 

odpowiada odręcznemu podpisaniu koperty z ofertą (w przypadku wyboru poczty jako 

środka komunikacji). W takim przypadku oferta zostaje niewłaściwie podpisana. Oferta, 

która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym, podlega 

odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 

ustawy Pzp.  
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11.17. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

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

11.18.  Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

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

konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności 

tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz 

z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten 

plik zaszyfrować.  

11.19. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które 

jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie 

znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 

dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania 

nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w 

poufności, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

11.20. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 

postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

11.21. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 

skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP74/ 05) ich 

odtajnieniem przez zamawiającego.  

11.22. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie 

w trybie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/ lub dowody 

stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 

przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w 

sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu wyżej przytoczonej ustawy.  

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

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

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

dostępnego na miniPortal/ePUAP . Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu.  

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

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

11.26. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży 

więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone. Oferta musi odpowiadać treści niniejszej SWZ.  
 

121.1 Opis sposobu obliczenia ceny  

12.1. Cenę brutto należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2001 r. o podatku od 

towarów i usług (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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12.2. Zamawiający wymaga, aby cena przedstawiona w ofercie była ceną ryczałtową  

w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495 ze zm.) 

12.3. Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową za przedmiot zamówienia 

odpowiada wykonawca, bez względu na sposób jej obliczenia. 

12.4. Wskazana w formularzu ofertowym cena musi obejmować wszystkie koszty wykonania 

przedmiotu zamówienia w tym: zysk wykonawcy, wymagane przepisami prawa obciążenia 

fiskalne oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające 

wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również wszelkie inne koszty.  

12.5. Konieczne do poniesienia koszty, zysk oraz oferowane wynagrodzenie wykonawca 

ustala i oblicza samodzielnie na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, projektu umowy, 

obowiązujących przepisów oraz wyjaśnień, uzupełnień i zmian treści SWZ ogłoszonych 

przez zamawiającego w toku postępowania.  

12.6. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie także inne, nie wymienione wyżej koszty, 

konieczne jego zdaniem do poniesienia w celu należytego wykonania zamówienia.  

12.7. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. UWAGA! Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie 

pieniężnym RP i nie jest możliwe wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny 

jednostkowe) są określone za pomocą wielkości mniejszych niż 1 grosz. Wartości kwotowe 

ujęte jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po 

przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej wielkości w polskim systemie monetarnym 

powodują, że tak wyrażona cena usługi dla powszechnego obrotu gospodarczego jest 

niemożliwa do wypłacenia. Nie można kogoś realnie zobowiązać do zapłaty na jego rzecz 

kwoty niższej niż jeden grosz. Tym samym, ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do 

obliczenia ceny oferty, muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

12.8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

12.9. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby 

do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów  

i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:  

a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego;  

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku;  

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie.  

12.10. Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w załączniku nr 1 do SWZ – 

formularzu oferty. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania 

obowiązku podatkowego u zamawiającego.  

12.11. Zgodnie z art. 224 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena oferty lub koszt, lub ich istotne 

części składowe, będą wydawać się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia 

lub będą budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od wykonawcy wyjaśnień, w 
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tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części 

składowych.  

12.12. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa 

na wykonawcy.  

12.13. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym 

terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej 

ceny lub koszt tej oferty.  

 

III Informacje o przebiegu postępowania 

1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

1.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie wyjaśnień, zawiadomień 

oraz przekazywanie innych informacji dotyczących czynności podejmowanych  

w postępowaniu odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 

przez nimiPortal . 

1.2. Zamawiający dopuszcza także możliwość komunikowania się z wykonawcami za 

pomocą poczty elektronicznej – email:  osp@ospmalec.pl 

1.3. Dokumenty elektroniczne (zapytania do SWZ, wyjaśnienia, oświadczenia, itp.) składane 

są przez wykonawcę za pośrednictwem platformy przy wykorzystaniu „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 

1.2  adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny 

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. 

U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 

23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 

z 2020 poz. 2415). 

1.4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający  

i Wykonawcy posługują się numerem sprawy OSP.271.1.2021. 

1.5. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, określa niezbędne wymagania techniczne, 

sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie ePUAP tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż  

512 kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS 

Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format  

plików .pdf, 

f) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę e-PUAP stanowi datę oraz dokładny 

czas generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 

Urzędu Miar. 

1.6. 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).  

1.7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza 

do komunikacji” wynosi 150 MB.  

1.8. 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. Korespondencję uważa się za 

przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego 

terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania 

wiadomości elektronicznej.  

1.9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ.  

1.10. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.  

1.11. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 10, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia 

ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o 

którym mowa w ppkt 1.10, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ 

oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.  

1.12. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ppkt 1.11, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

1.13.  Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do SWZ 

zamieszczonymi na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W związku z 

powyższym zamawiający zaleca bieżące monitorowanie strony internetowej w celu 

zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SWZ bądź 

wyjaśnieniami lub wprowadzonymi zmianami do treści SWZ.  

 

 

2. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert 

2.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.09.2021r. do godziny 08:00. 

2.2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

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

miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 

dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. 

2.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2021r. o godzinie 09:00. z zastrzeżeniem ppkt. 2.5. 

2.4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez 

wskazanie pliku do odszyfrowania. 

2.5. Uwaga: ponieważ otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w 

przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w 

terminie określonym przez zamawiającego w ppkt 3, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 

po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

2.6. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

2.7. Czynność otwarcia ofert w postępowaniu nie ma charakteru publicznego. 
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2.8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

b) cenach zawartych w ofertach. 

 

3. Termin związania ofertą 

3.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 29.10.2021 r.  

3.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3.3 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem wskazanego 

w ppkt 3.1 terminu związania ofertą, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3.4 Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i następuje wraz 

z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą (jeżeli wadium jest wymagane). 

4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

4.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał 

spełnienie kryteriów:  

a) cena ofertowa – 60 %  

b) wydajność agregatu wysokociśnieniowego – 40 %  

4.2. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej (1%=1 pkt).  

4.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w 

postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną 

liczbę punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert.  

a) cena ofertowa brutto  

           C min.  

C = ---------------- x 60  

           C bad.  

gdzie:  

C – liczba punktów oferty badanej w kryterium cena  

C min. – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert  

C bad. – cena (brutto) oferty badanej  

 

b) wydajność agregatu wysokociśnieniowego 

Pojazd musi być wyposażony w agregat wysokociśnieniowy o wydajności minimum 80 l/min 

przy ciśnieniu 40 bar z możliwością podawania środka pianotwórczego. Zamawiający przyzna 

punkty ofercie wg niżej wskazanych zasad: 
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WA= lub > 80 l/min – 20 pkt. 

WA = lub > 90 l/min – 30 pkt. 

WA = lub > 100 l/min – 40 pkt. 

 

WA - wydajność agregatu wysokociśnieniowego 

Uwagi: 

-W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w treści formularza oferty 

proponowanej wydajności agregatu (pozostawienie niewypełnionego miejsca) 

zamawiający uzna, że wykonawca proponuje minimalny zakres i taki przyjmie do oceny 

ofert (20 pkt). W przypadku zaoferowania przez wykonawcę mniejszej wydajności niż 

80 l/min przy ciśnieniu 40 bar, oferta będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna  

z warunkami zamówienia.  

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w 

postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną 

liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert (C + WA).  

4.4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

4.5. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert na dane zadanie sumarycznie otrzymają taką 

samą liczbę punktów, jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyskała 

większą liczbę punktów w kryterium ceny.  

4.6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert 

wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

przez siebie określonym ofert dodatkowych.  

 

5.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wykaz 

możliwych zmian postanowień umowy 

 

5.1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 

5.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych 

postanowień umowy. 

5.4. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona 

sprzeczna z ustawą  Pzp i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

5.5. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 2 

ustawy Pzp. 

 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

 

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 



25 

 

7. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

7.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

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

terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

7.3. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o 

miejscu i terminie zawarcia umowy. 

7.4. Wykonawca przed zawarciem umowy: 

a) poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie 

zamawiającego, 

b) jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. 

zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do 

wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została 

zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

7.5. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie 

potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 

ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium 

wraz z odsetkami. 

 

 

Załączniki do SWZ: 

Załącznik nr 1- Formularz oferty 

Załącznik nr 2- Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu,  

Załącznik nr 3 - Projekt umowy  
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