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S P E C Y F I K A C J A   

W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A  
 

 

Z A M A W I A J Ą C Y :  

 
O C H O T N I C Z A  S T R A Ż  P O Ż A R N A  W  Ż Y R Z Y N I E  

 
 

 

 

Postępowanie jest prowadzone przez Pełnomocnika zgodnie z art. 37 ust. 2 i 3 Prawo zamówień 

publicznych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez: 

Ochotniczą Straż Pożarną w Żyrzynie, województwo lubelskie, powiat puławski, gmina Żyrzyn  

adres: ul. Tysiąclecia 29, 24-103 Żyrzyn 

forma prawna: Stowarzyszenie, KRS: 0000022847, REGON 431838420, NIP 7162482369. 

 

 

 

 

Żyrzyn, marzec 2023 r. 
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ZAMAWIAJĄCY OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻYRZYNIE 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez 

negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości 

zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp, na 

realizację zamówienia (dostawy) pn.: 
 

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla 

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie” 

 

I. NAZWA, ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Nazwa zamawiającego – Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrzynie 

2. Adres zamawiającego - ul. Tysiąclecia 29, 24-103 Żyrzyn. 

3. Numer telefonu – (81) 881 42 26 

4. Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający powierzył przeprowadzenie 

postępowania o udzielenie zamówienia, w ramach pomocniczych działań 

zakupowych innemu podmiotowi. Podmiot prowadzący postępowanie w imieniu i 

na rzecz  Zamawiającego – pełnomocnik Zamawiającego: 
 

5. Nazwa – Gmina Żyrzyn. 

6. Adres – ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103  Żyrzyn 

7. Numer telefonu – (81) 881 42 26 wew. 42 

8. Adres poczty elektronicznej – ugzyrzyn@post.pl 

9. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://ezamowienia.gov.pl/  

10.  Miejsce publikacji SWZ oraz zmian i wyjaśnień treści SWZ oraz innych dokumentów  

postępowania -https://ezamowienia.gov.pl/  

11. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio 

do widoku postepowania na Platformie e-Zamówienia):  
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1199a594-b9b3-11ed-b8d9-

2a18c1f2976f  

12. Identyfikator (ID) postepowania na Platformie e-Zamówienia:   

 ocds-148610-1199a594-b9b3-11ed-b8d9-2a18c1f2976f                                 

13. Dodatkowo SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępnione 

na stronie internetowej: https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=797                

14. Numer postępowania: G.271.B.3.2023 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA W ZAKRESIE 

MOŻLIWOŚCI NEGOCJACJI TREŚCI OFERT 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art.  275 pkt 

1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

mailto:ugzyrzyn@post.pl
https://ezamowienia.gov.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1199a594-b9b3-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1199a594-b9b3-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=797
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3. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 

mowa w art.3 ustawy p.z.p. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z 

napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie”, spełniających 

parametry jakościowe określone w Załączniku nr 2 do SWZ, na warunkach określonych 

w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – szczegółowe wymagania techniczne - stanowi 

załącznik nr 2 do SWZ. Wymagania ogólne:  

a. Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem 

wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 

1997r.„Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2022 r. poz. 988), wraz z przepisami 

wykonawczymi. 

b. 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. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r. nr 85 poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) 

c. Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz 

Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 

specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli 

skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz.594). 

d. Samochód 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. 

e. Musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie 

k/Otwocka. Na dzień składania ofert, dostarczyć do dokumentacji przetargowej kopię 

aktualnego świadectwa.  

f. Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. 

g. Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2  

h. Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia nie starszy niż 2022, silnik, 

podwozie i kabina tego samego producenta. 

i. Samochód musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-2 ). 

j. Samochód kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1 ) – nie dopuszcza się innej 

kategorii pojazdów ze względu na specyfikę terenu i działań jednostki. 

k. Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, 

pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 15 600 kg. 

l. Układ napędowy pojazdu składa się z: 

− stałego napędu na wszystkie osie, (nie dopuszcza się rozłączanego napędu osi 

przedniej)  

− skrzyni redukcyjnej, 

− możliwość blokady mechanizmów każdej osi, 

− zwolnice w piastach, 
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m. Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniająca 

dostęp do silnika z systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w 

czasie jazdy, o układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Podłoga 

kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową. Wyklucza się możliwość zastosowania 

kabiny załogowej osiągniętej poprzez skręcenie/sklejenie kabiny dziennej z modułem 

kabiny brygadowej. 

n. Pojemność zbiornika paliwa min. 150 litrów powinna zapewniać - przejazd min 300 km lub 

4 godz. pracę autopompy.  Zbiornik AdBlue min 10 % pojemności zbiornika paliwa. 

Zbiorniki paliwa zlokalizowany na zewnątrz zabudowy Adblue wewnątrz. Oba zbiorniki 

zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. 

o. Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego lub polipropylenu blokowego, 

usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego 

bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie 

jazdy. 

p. Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału takiego jak zbiornik wody o 

pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa 

q. Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu o wydajności: min. 2800 l/min 

przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m, min. 420 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.  

r. Samochód musi stanowić wyłączną własność Wykonawcy i być wolny od praw i roszczeń 

osób trzecich, a także musi posiadać stosowne dokumenty (certyfikat, atest bezpieczeństwa 

lub deklarację zgodności producenta potwierdzającą spełnianie wymogów, karty 

katalogowe producenta zawierające wszystkie parametry techniczno - eksploatacyjne, itp.).  

 

3. Gwarancja i rękojmia:  

a. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi zgodnie ze złożoną ofertą. Okres 

gwarancji i rękojmi jest jednym z kryteriów oceny ofert. Ponadto Zamawiający wymaga, 

aby okres rękojmi za wady był równy okresowi gwarancji jakości.  

b. Przewiduje się okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszy niż 24 miesiące na 

zabudowę oraz na podwozie.  

c. Do oceny w poza cenowych kryteriach oceny ofert brany będzie okres Dodatkowej 

gwarancji na zabudowę pożarniczą w zakresie 24, 36, 48 i 60 miesięcy.  

d. Oferty Wykonawców, którzy zaproponują termin gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostaną 

odrzucone.  

e. Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie wskaże proponowanego okresu 

Dodatkowej gwarancji na zabudowę pożarniczą, Zamawiający uzna, że Wykonawca 

proponuje najkrótszy okres gwarancji i rękojmi, czyli 24 miesiące.  

4. Rozwiązania równoważne 

a).  Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 99 ust. 5 i art. 101 ust. 4 ustawy pzp, dopuszcza 

rozwiązania równoważne dla robót, materiałów, systemów spełniające obowiązujące 

standardy i wymagania. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści opisu 

przedmiotu zamówienia, stanowiącego opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego 

przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów 

należy je traktować wyłącznie jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza metody, 

materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie 

przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich 

równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane 

przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki 
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techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać 

przedmiot zamówienia. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, 

technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, 

jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających 

metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SWZ. 

Ponadto zamienne urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, 

winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony 

efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu zamówienia. Na żądanie 

Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż zastosowane rozwiązania 

równoważne pozwolą osiągnąć wszystkie założenia techniczne  dla przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego, biorąc pod uwagę całość inwestycji, a nie wybrany fragment całości. W 

przypadku przyjętych przez Wykonawcę do wyceny technologii, systemów, materiałów lub 

urządzeń równoważnych, do oferty musi być dołączony wykaz tych technologii, systemów, 

urządzeń lub materiałów, który będzie w swej treści zawierał podanie: rodzaj i opis 

zastosowanej technologii lub systemu, nazwy zastosowanego urządzenia/materiału, nazwy 

producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału. Niniejsze 

dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych 

technologii /systemów /urządzeń /materiałów. W przypadku wątpliwości co do 

równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników technologii /systemów /urządzeń 

/materiałów równoważnych, Zamawiający na etapie badania oferty może wymagać 

wykazania (udokumentowania) równoważności. Mając na uwadze treść art. 105 ustawy pzp, 

Zamawiający podkreśla, iż nie ogranicza katalogu dokumentów jakie Wykonawca, w celu 

udowodnienia równoważności, winien przedłożyć w ofercie. 

b.) Poprzez dokumentację potwierdzającą minimalne wymagania parametrów jakościowych, 

Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 

katalogach, stronach internetowych producentów. W przypadku zaoferowania materiałów/ 

wyrobów niespełniających minimalnych parametrów jakościowych, określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 

ust 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako że jej treść nie będzie odpowiadała treści SWZ. 

5. Kody CPV: 

 

1) 34144210-3  – wozy strażackie 

 

6. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp: 

Ze względu na rodzaj zamówienia Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca lub 

Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1320 z późn. zm.) wszystkie 

osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności w zakresie realizacji 

zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony 

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pod kierownictwem innej osoby, 

w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę.  

 

IV. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 281 UST. 2 PKT  4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18 USTAWY PZP. 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. (art, 281 ust.2 

pkt.4 ustawy Pzp.) 
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Zamawiający nie dzieli bieżącego postępowania na części, ponieważ zakres 

zamówienia dotyczy dostawy jednego pojazdu oraz przedmiotowe zamówienie ze 

względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych tworzy nierozerwalną 

całość. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. (art.281 ust.2 

pkt. 6 ustawy Pzp.) 

3. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 

96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. ( art.281 ust.2 pkt. 8 ustawy Pzp.) 

4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. ( art. 281. ust. 2 

pkt. 9 ustawy Pzp.)                                                                                                                                                       

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 

pkt 7  ustawy Pzp. (art. 281 ust.2 pkt.11 ustawy Pzp) 

6. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po uprzednim odbyciu wizji lokalnej lub 

sprawdzeniu dokumentów dostępnych na miejscu u zamawiającego.( art. 281 ust.2 pkt. 

12 ustawy Pzp.) 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych 

(art.281 ust. 2 pkt. 13 ustawy Pzp.) 

Wszelkie rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym będą prowadzone wyłącznie 

w złotych polskich (PLN) 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ( art. 281 ust. 2 

pkt. 14 ustawy Pzp.) 

9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę / przez 

poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

kluczowych zadań dotyczących zamówień . (art.281 ust.2 pkt. 15 ustawy Pzp.) 

a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom) 

b) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na 

tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 
c) Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

          lub usługi, które nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu: 
 

Zamawiający informuje, iż nie będzie wymagać przedkładania umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, których 
wartość nie przekracza 50.000,00 zł. 

 

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. (art.281 ust.2 pkt.16 ustawy 

Pzp,) 

11. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. (art.281 ust. 2 pkt.17 ustawy Pzp.) 

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. (art. 281 ust.2 

pkt.18 ustawy Pzp.) 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia wynosi 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

`  
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VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

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

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz 

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp. tj.; 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, 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. 

3)  w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

     w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących  

     ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. z 2022 poz.835), 

 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.3 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ oraz spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia 

warunku w tym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym 

zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym 

zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  

a) warunek dotyczący doświadczenia tj. wykonania co najmniej 3 zadań 

polegających na dostawie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 

Wykonawca spełni warunek poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat (a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 

trzy zamówienia o podobnym charakterze, tj. dostawa nowego średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i załączenie dowodu, 

że usługi te zostały wykonane należycie wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane. 

 

Warunek wiedzy i doświadczenia  – wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją 

min. 3 ww. zadań, lub jeden z uczestników konsorcjum wykaże się wykonaniem min. 3 

zadań lub podmiot, na zasoby którego powołuje się wykonawca wykaże się realizacją 

min. 3 ww. zadań. 

 

2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.  
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3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia 

i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.  

 

 

                                                                

Powoływanie się na zasoby innych podmiotów (podmiotów trzecich) 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów 

(podmiotów udostępniających zasoby), niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia 

Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli 

podmioty te wykonają świadczenie do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia (w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym), zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. Wykonawca może 

przedstawić też inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

6. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 

przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczących 

doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.  

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

     doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

     zasoby, jeśli podmioty te wykonują dostawy lub usługi, do realizacji których te  

     zdolności są wymagane. 

8. Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione  

    do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby w powyższym zakresie.  

    Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu. 

9, Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

     lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 

     polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

     zasoby. 

 

VIII. PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

 

1. Zamawiający  żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

a.) Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia 

wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych.:  
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- wypełniony załącznik nr 2 do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
szczegółowe wymagania techniczne, 
- ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie k/Otwocka  

b) Dokumenty składa się w języku polskim. Dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem. Nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe.  

c) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki 
dowodowe są niekompletne, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia lub 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.  

d) Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 
przedmiotowych środków dowodowych.  

e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji parametrów technicznych 
oferowanego sprzętu z Producentem. 

 

2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do 

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

następujących podmiotowych środków dowodowych  na potwierdzenie spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 

a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 

275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 6 do SWZ), 

b) odpisu lub informacji 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 ewidencji, 

c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załączniku nr 3 do SWZ), 

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 

ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do 

SWZ), 

d) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, 

o których mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. a-c SWZ składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

e) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. b i c SWZ 

dotyczących tych podmiotów potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.  

f) 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, 

o których mowa w lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
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w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że 

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. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów,  zastępuje 

się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 

miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod 

przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 

notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym 

ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy, przy czym 

dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 

złożeniem. 

2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a) wykaz dostaw (wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ) potwierdzających 

spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w  dziale VII ust. 

1 pkt 4 lit. a SWZ, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których 

roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 

dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 

są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

odpowiednie dokumenty, 

 

3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (załącznik nr 3 

do SWZ), dane umożliwiające dostęp do tych środków.  

4. Do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu 

zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia 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 r. poz. 2415) oraz rozporządzenia 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 r. poz. 2452). 

5. Dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą zostały wskazane w dziale XII ust. 3 

SWZ. 
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IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone 

w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej 

(opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej 

opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie 

elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie z art. 97 

§ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie 

notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 

opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym mocodawcy. 

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

oświadczenie (oświadczenie o którym mowa w art.117 ust.4 ustawy Pzp.), z którego 

wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. 

3. Oświadczenia (załącznik nr 3 do SWZ) i dokumenty potwierdzające brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania, o których mowa w dziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. a-c SWZ 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, 

w jakim każdy z  wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu. 

4. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy 

wykonają dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

X. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ 

WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE SPORZĄDZANIA, 

WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między 

Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, 

która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl  
2.  Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.  
3.  Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

Joanna Janicka, tel. 81 8814226 w. 42, email: janicka@zyrzyn.pl.  
4.  Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-

Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz 

zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy 

e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej: 

https://ezamowienia.gov.pl/
mailto:janicka@zyrzyn.pl.
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https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje 

zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.  
5.  Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga 

posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy e-

Zamówienia. 

6.  Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych 

będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe 

odwzorowania) 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. 

7.  Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia , o którym mowa 

w pkt 6 , sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 

przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i 

przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 

ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. 

8.  Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 6, przekazywane w postępowaniu sporządza się 

w postaci elektronicznej:  
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w 

sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z uwzględnieniem  
rodzaju przekazywanych danych (i przekazuje się jako załącznik), lub  

b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w  
treści „Formularza do komunikacji”). 

9.  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 2022 r. poz. 1233 ze zm.), wykonawca, w celu utrzymania w 

poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

10.  Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania 

ofert opisano w rozdziale XV SWZ) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem 

formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do 

komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w 

szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie 

odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do 

przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu
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11.  Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym 

zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz 

zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do 

komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów 

zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-

Zamówienia. 

12.  Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości 

widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.  
13.  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do 

komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki 

do jednego formularza). 

14.  Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z 

usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia 

określa § 12 Regulamin Platformy e-Zamówienia. 

15.  W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem 

Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego 

dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez 

formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce 

„Zgłoś problem”. 

16.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikacje 

Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, 

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: 

ugzyrzyn@post.pl (nie  dotyczy składania ofert w postępowaniu). 

17.  Przy porozumiewaniu się w ramach niniejszego postepowania Wykonawca powinien  

            posługiwać się numer postępowania: G.271.B.3.2023 

18.       Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w tym 

             błędy spowodowane awariami systemów teleinformatycznych, systemów  

             zasilania lub też okolicznościami zależnymi od operatora zapewniającego  

             transmisję danych. 

 

XI. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:  

Marcin Sulej, tel. kontaktowy: 509 269 484  

Urząd Gminy Żyrzyn, pokój 6  

Email: marcin.sulej@zyrzyn.pl  

 

Joanna Janicka, tel.  kontaktowy (81) 881 42 26 wew.42 

Urząd Gminy Żyrzyn, pokój 4 

Email: janicka@zyrzyn.pl  

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

https://ezamowienia.gov.pl/
mailto:ugzyrzyn@post.pl
mailto:marcin.sulej@zyrzyn.pl
mailto:janicka@zyrzyn.pl
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elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

 

1) Wypełniony załącznik nr 2 do SWZ zawierający parametry jakościowe 

oferowanego przedmiotu dostawy.  (jako przedmiotowy środek dowodowy) 

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do 

SWZ) składane, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

3) ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie 

k/Otwocka ( jako przedmiotowy środek dowodowy) 

4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, 

5) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia (w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym), zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. 

Wykonawca może przedstawić też inny środek dowodowy potwierdzający, że 

wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających 

udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie 

wynikać w szczególności:  

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu 

dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności 

dotyczą.  

6) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 2, także oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 

7) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana 

do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia odpisu lub 

informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, przy 

czym, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli 

zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
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danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych 

dokumentów, 

8) 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. 7, 

9) pełnomocnictwo, o którym mowa w dziale IX ust. 1 SWZ - w przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

10) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni 

wykonawcy. 

4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw 

podwykonawców, jeżeli są już znani. Informacji należy udzielić w formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

5. 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). 

6. 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.  

7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę powinien być czytelny. 

9. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

10. 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.), wykonawca, w celu 

utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Dokument  

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

jawną część oferty (oferta wraz z załącznikami nieobjętymi tajemnicą przedsiębiorstwa) 

należy ten plik zaszyfrować. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych 

informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie 

zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób 

umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 
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przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych 

działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z 

postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

11. Oferta i dokumenty muszą być zapisane w formatach danych .pdf (zalecany), .doc, 

.docx, .rtf, .xps jpeg, jpg lub.odt.  

12. Sposób składania oferty określa dział XV SWZ. 

 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, W TYM JEGO KWOTA  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 11.04.2023 r. 

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

związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany 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. 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. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium. 

 

XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Wykonawca składa ofertę poprzez Platformę e-Zamówienia dostępnej pod adresem: 

https://ezamowienia.gov.pl  za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej 

w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu 

przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające 

przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop 

(„przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. 

2.  Termin składania ofert: 13 marca 2023 r., godz. 10:00 

  
3. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty – Załącznik 

Nr 1 do SWZ” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu 

(„Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) 

Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. 
 
3. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
 

Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza 

ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko 

w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy 

https://ezamowienia.gov.pl/


   

 

____________________________________________________________________Strona 17 z 24  

SWZ - „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie”  

 

załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez 

Wykonawcę”. 
 
4. W  przypadku  przekazywania  dokumentu  elektronicznego w  formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

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. 

5. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie 

informując o tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty 

znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym 

Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego 

Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 
 
6. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 

MB. 

7.  Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  
8.. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca 

wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj 

ofertę”. 

9. Ofertę wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z wytycznymi opisanymi w dziale 

XII SWZ. 

10. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert.  
11. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej  

    prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

    sfinansowanie zamówienia.  
 

XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 marca 2023 r., o godzinie 11.00 poprzez użycie 

mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce 

„Oferty/wnioski” na Platformie e-Zamówienia . W przypadku awarii, która spowoduje 

brak możliwości otwarcia ofert w powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi 

niezwłocznie po usunięciu awarii. 

2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

3. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT). 

4. Otwarcie ofert jest dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Informacja 

z otwarcia ofert opublikowana będzie na stronie internetowej prowadzonego postepowania 

i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

XVII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 

1. Cenę ofertową należy wyliczyć w szczególności na podstawie: projektu umowy, 

szczegółowej specyfikacji warunków zamówienia,( załącznika nr 2 do SWZ.)  
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2. Wykonawca poda cenę ofertową brutto za całość zamówienia, w formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.  

3. Cenę ofertową należy obliczyć jako cenę ryczałtową uwzględniając zakres zamówienia 

oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, jak i ewentualne ryzyko 

ekonomiczne, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania umowy. Wykonawca winien przeanalizować wszystkie okoliczności, które 

mogą mieć wpływ na ostateczną wartość zamówienia i skalkulować cenę ofertową na 

takim poziomie, który będzie gwarantował Zamawiającemu należyte wykonanie 

zamówienia i czynił przedsięwzięć rentownym dla Wykonawcy. Podstawą wyliczenia 

ceny ofertowej winna być dokładna analiza przedmiotu zamówienia, analiza przebiegu 

całego procesu realizacji umowy i dokonanie analizy wszystkich elementów 

mieszczących się w przedmiocie zamówienia.  

4. Jeżeli ofertę składa osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenę 

oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na 

podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić. Zamawiający z wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy potrąci wszystkie składki, które są wymagane przepisami prawa. 

5. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą 

wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

6. W przypadku podania rozbieżnie ceny ofertowej liczbowo i słownie za prawidłową 

uznaje się cenę podaną słownie. 

7. Cena ofertowa powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

8. Wyliczona cena ofertowa brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do 

rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia. 

9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

10. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), dla celów zastosowania 

kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 

podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie wykonawca 

ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

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

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku, 

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

będzie miała zastosowanie. 

11. Wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ) został opracowany przy 

założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy wybór oferty 

wykonawcy prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

Wykonawca winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza w celu 

przedstawienia informacji, o których mowa w ust. 10 
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XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert: 

1) „Cena oferty” o wadze 60 % (oferowaną cenę Wykonawca poda w formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ), 

2) „Dodatkowa gwarancja na zabudowę pożarniczą” o wadze 40 % (oferowany 

dodatkowy okres gwarancji na zabudowę pożarniczą Wykonawca poda 

w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ).  

2. Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt. 

3. Liczba punktów w kryterium „cena oferty” będzie obliczona na podstawie 

następującego wzoru: 

 

                najniższa zaoferowana cena* 

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

                         cena oferty badanej 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

4.  Kryterium „dodatkowa gwarancja na zabudowę pożarniczą” zostanie obliczone 

według następującego wzoru:  

 

Zamawiający w ramach tego kryterium przyznawał będzie badanej ofercie punkty na 

podstawie terminu podanego przez wykonawcę na formularzu ofertowym.  

Minimalny termin gwarancji i rękojmi wymagany w opisie przedmiotu zamówienia 

wynosi 24 miesiące.  

 

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję i rękojmię 24 miesięczną, oferta 

otrzyma 0 pkt.  

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dodatkowa gwarancja na zabudowę 

pożarniczą na 36 miesięcy, oferta otrzyma 10 pkt.  

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dodatkowa gwarancja na zabudowę 

pożarniczą na 48 miesięcy, oferta otrzyma 20 pkt.  

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dodatkowa gwarancja na zabudowę 

pożarniczą na 60 miesięcy, oferta otrzyma 40 pkt.  

Maksymalny termin gwarancji na zabudowę pożarniczą wymagany w opisie 

przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy.  

W sytuacji gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu gwarancji i rękojmi, oferta 

taka zostanie uznana za ofertę z minimalnym okresem gwarancji wymaganym przez 

Zamawiającego, tj. 24 miesiące.  

Maksymalna przyznana liczba punktów w kryterium „Dodatkowa gwarancja na 

zabudowę pożarniczą” nie przekroczy 40. 

 

5. Liczba punktów przyznana ofercie badanej jest sumą punktów otrzymanych w 

kryterium „cena” i punktów otrzymanych w kryterium „dodatkowa gwarancja na 

zabudowę pożarniczą”. 

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie 

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, 

spośród nieodrzuconych ofert. 
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XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ 

UMOWY 

Do SWZ dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część, będący załącznikiem 

nr 9 do SWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia 

oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

 

XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu: 

1) informację o osobie (imię i nazwisko), która w imieniu Wykonawcy będzie 

podpisywała umowę; jeżeli uprawnienie do występowania w imieniu wykonawcy 

nie będzie wynikało z wpisów do odpowiednich rejestrów, również 

pełnomocnictwo do podpisania umowy – oryginał lub notarialnie poświadczona 

kopia, 

2) informację o zastosowanej stawce podatku VAT,  

3) dane kontaktowe (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) do osób 

wyznaczonych do kontaktów z zamawiającym. 

4) jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących 

wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

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

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

wykonawców albo unieważnić postepowanie. 

 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY. 
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1. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy reguluje dział IX ustawy Pzp. 

Zamawiający przedstawia poniżej najistotniejsze informacje. 

2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp.  

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych 

i Średnich Przedsiębiorców. 

4. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.  

6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 

albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione 

w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści dokumentów zamówienia wnosi się 

w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1. 

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

XXIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ, ZMIANY  

          TREŚCI SWZ 

 

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

2.  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 na 4 dni przed upływem terminu 

składania ofert. 

 

3.  Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

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

mowa w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 
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5.  Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści  SWZ. 

6.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o 

których mowa w art. 280 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.  przekazuje wykonawcom, którym 

udostępnił SWZ. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SWZ. (art.285 ustawy Pzp) 

8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ (art.286 ust.1 ustawy Pzp.) 

9. 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. (art.286 ust.3 ustawy Pzp.) 

10. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzącego postępowanie, na której 

została udostępniona SWZ. (art. 286 ust.5 ustawy Pzp.) 

11. Informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza w 

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

12. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. (art. 286 ust,7 ustawy Pzp) 

 

 

 

 

XXIV.   OCHRONA 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
 

1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane 

Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu. 

Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Firma Weyer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 

Puławach, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8/8, 24-110 Puławy, zarejestrowanej w 

Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344447, NIP 716-278-10-20 e-

mail: iodo@weyer-group.com ; Tel: 667757722 

2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie” prowadzonym w trybie podstawowym. 

3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. 

zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

mailto:iodo@weyer-group.com
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4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób 

gwarantujący jego nienaruszalność. 

5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

7) Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana 

nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności 

protokołu oraz jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 

2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8) Wykonawcy nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

 

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, 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. 
 

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 
 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu. 
 

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, 

są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 

 

XXV.   WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy. 
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2. Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( wypełniony załącznik 

należy dołączyć do oferty jako przedmiotowy środek dowodowy) 

3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu. 

4. Załącznik nr 4 – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby. 

5. Załącznik nr 5 – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o braku podstaw do 

wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

6. Załącznik nr 6 – oświadczenie dot. grupy kapitałowej. 

7. Załącznik nr 7 – oświadczenie o aktualności informacji złożonych w oświadczeniu 

wstępnym, 

8. Załącznik nr 8 – wykaz dostaw 

9. Załącznik nr 9 – wzór umowy.  

 

 

 

                             Zatwierdzam: 

Żyrzyn, dnia  3 marca 2023 r.                                                                              Z-ca Wójta Gminy Żyrzyn  

          Marcin Sulej 


