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POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO
Dostawa o wartości poniżej 221.000 euro zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) - zwanej dalej "ustawą PZP”.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczynie”

.

Korczyna, dnia 27 maj 2019 roku

zatwierdzam niniejszą specyfikację:
Wójt Gminy Korczyna
Jan Zych

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
1. Dane Zamawiającego:
1.1. Gmina Korczyna
Dokładny adres: ul. Rynek 18 A, 38-420 Korczyna
NIP:684-23-76-826, REGON: 370-44-05-60
Tel. 13 43 540 80
Fax. 13 43 540 96
e-mail: gmina@korczyna.pl
strona internetowa: www.korczyna.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadza Gmina Korczyna, upoważniona
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Korczynie do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
1.2. Ochotnicza Straż Pożarna w Korczynie
Dokładny Adres: ul. Szczepanika 2, 38-420 Korczyna
NIP: 684-23-69-855, REGON: 371-129-210
2. Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 221 000 euro, zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),
zwanej dalej ustawą PZP.
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
34 14 42 10 – 3 Wozy strażackie
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup średniego samochodu ratowniczo — gaśniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczynie”.
2. Opis przedmiotu zamówienia (wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia)
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Średni samochód ratowniczo — gaśniczy z napędem 4x4, stanowiący przedmiot zamówienia,
musi posiadać niezbędne wyposażenie w tym urządzenie sygnalizacyjne i oświetlenie
pozwalające na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych i odpowiadające aktualnym
przepisom prawnym.
Musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach
publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym, wszelkie
wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 5 do Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, oraz posiadać certyfikat zgodności z normami CE.
3. Zamówienie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie w ramach realizacji zadania pn.
„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”

oraz środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej z siedzibą w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie i środków Gminy Korczyna.
4. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2019r.
5. Zamówienia częściowe i wariantowe:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,
jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu
świadczenia robót stanowiących przedmiot zamówienia, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o
których mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone SIWZ i ogłoszeniu
o zamówieniu tj.
7.1. Spełniają warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
7.1.1. Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
7.2. Spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
7.2.2. Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie;
7.3. Spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
7.3.1. Określenie warunków:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż
zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej
dostawę dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych o zbliżonych parametrach do
przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 650 000,00 zł wraz z podaniem
wartości, dat wykonania i podmiotu na rzecz którego dostawy zostały wykonane lub
są wykonywane, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane.

7.3. 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 lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
- (jeżeli dotyczy).
7.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - (jeżeli
dotyczy).
7.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy PZP.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.7.2 SIWZ na zasadach wskazanych w
pkt. 8.3. SIWZ.
7.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 7.3. SIWZ,
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego - (jeżeli dotyczy):
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 7.2.3. SIWZ.
8. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:
1) wypełniony formularz oferta zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu (zwane dalej oświadczeniem) zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b do
SIWZ.
2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu zgodnie
z załącznikiem nr 4 do SIWZ oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę
kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

3. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. W tym celu Zamawiający wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp.
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawca składa w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w:
1) art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp.
1. Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty.
Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony
odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujących dokumentów tj.:
a) wykazu wykonanych dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, potwierdzający wykonanie dostaw określonych w pkt 7.3.1 SIWZ z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.
Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.
2) art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3) art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp.
1. Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty.
Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony
odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujących dokumentów tj.:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa
każdy z Wykonawców.
2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia albo innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa
każdy z Wykonawców.
3) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o |
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy |
Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
o dopuszczenie do udziału w postepowaniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa
każdy z Wykonawców oddzielnie.
2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 14 ust.3) ppkt 1-3, jeżeli zamawiający
posiada oświadczenie lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017r. poz. 570 ze zm.).
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w §5 Rozporządzenia składa:
a) w przypadku dokumentu o którym mowa w pkt 1 – składa informację z odpowiedniego
rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja
albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
b) w przypadku dokumentów o których mowa w pkt 2-4 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzającego odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Dokumenty o których mowa w § 7 ust. 1 i pkt 1 i pkt 2 lit. b) Rozporządzenia powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty,
o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a) Rozporządzenia powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa § 7 ust. 1 Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub

miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie, o którym mowa w ust. 3 powyżej stosuje się
odpowiednio.
6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa
w § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy
Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć,
nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie
tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej. Osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty wymienione w niniejszym dziale należy składać w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, z których
zasobów korzysta wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub
tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
W celu skutecznego potwierdzenia za zgodność z oryginałem złożonych kopii dokumentów
wymagana jest formuła „za zgodność z oryginałem” lub inna tożsama znaczeniowo.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w
niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania ( po dokonaniu
czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp).
9. Podstawy wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 5.
Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, wykluczy z udziału w
przedmiotowym postępowaniu Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.
U. z 2017 r. poz.1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.).
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie
wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z
nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Wszystkie zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące wykonawcy
stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o
przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt.
8.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców.
11. Podwykonawstwo:
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługę następuje w
trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy.
5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
7. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i
osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia.
Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
zamówienia.
12. Wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
W niniejszym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest
wymagane.
14. Waluta oferty oraz waluta rozliczeń zawiązanych z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego:

Wszelkie rozliczenia i płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami dokonywane
będą w walucie polskiej PLN.
15. Termin związania ofertą i jego przedłużenie:
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody o przedłużenie tego
terminu na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
16. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, jeżeli Zamawiający w sytuacjach
określonych w art. 10c-10e przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W niniejszym postepowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują:
a) pisemnie: (pocztą, osobiście, za pośrednictwem posłańca) w zakresie wszelkiej
korespondencji między stronami.
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Gmina Korczyna ul. Rynek 18A, 38 – 420 Korczyna.
b) faksem (numer faksu 13 43 540 96),
c) pocztą elektroniczną – adres poczty elektronicznej: gmina@korczyna.pl.
3. Zamawiający żąda aby przekazywane przez Wykonawcę oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem i pocztą elektroniczną były również niezwłocznego
dostarczone w wersji pisemnej.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu, poczty
elektronicznej – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. W przypadku nie potwierdzenia ze strony wykonawcy odbioru przesłanych informacji
(pomimo takiego żądania) zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana do
Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faksu lub komunikatu poczty
elektronicznej o dostarczeniu informacji.
6. Forma pisemna wymagana jest do:
a) złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń o braku
podstaw do wykluczenia, pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie
zamawiającego,
b) powiadomienia zamawiającego o wycofaniu/zmianie oferty.
Uwaga! Wykonawcy powinni na bieżąco monitorować informacje, oświadczenia i
dokumenty zamieszczane przez zamawiającego na stronie internetowej, z której pobrali

SIWZ w celu sprawdzenia czy w niniejszym postępowaniu nie pojawiły się nowe
okoliczności mające wpływ na prowadzone postępowanie.
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Prezes jednostki OSP –
Zbigniew Jakubik - email: zjakubik@gmail.com, tel. 503-047-871
oraz p. Elżbieta Rajchel – email: kryzys@korczyna.pl, tel. 13 43 540 80 wew. 121.
17. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, sporządzając ją w języku polskim.
2. Ofertę składa się w formie pisemnej. Powinna być ona napisana pismem maszynowym,
komputerowym lub ręcznym w sposób czytelny, oraz przygotowana w sposób
uniemożliwiający jej przypadkowe zdekompletowanie.
3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory, powinny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
4. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty i oświadczenia określone w
specyfikacji.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zewnętrznej i wewnętrznej, zapieczętowanych
w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści oraz zabezpieczający ich
nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.
a/ Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Korczyna 38 – 420 Korczyna ul. Rynek 18a
b/ Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego
na adres siedziby Zamawiającego:
Urząd Gminy Korczyna 38 – 420 Korczyna ul. Rynek 18a
c/ Koperta/opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę powinno być oznakowane
następująco:
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Korczynie” z dopiskiem: „Nie otwierać przed dniem 6 czerwca 2019r.
godz. 10:00”
d/ Zaleca się, by koperta wewnętrzna była opisana nazwą i adresem Wykonawcy.
7. Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie
zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania należy załączyć w osobnym
opakowaniu z napisem „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać
innym uczestnikom postępowania".
8. Wykonawca nie może zastrzec informacji, których jawność wynika z innych aktów
prawnych.
9. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w złożonej ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.
10. Formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę
(również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane przez:
a) osobę(y) upoważnioną(e)do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy
określoną w dokumencie właściwym dla firmy,
b) osobę/osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo.

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta
musi być podpisana przez pełnomocnika,
d) forma dokumentów i oświadczeń. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
11. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
12. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
15. Za potwierdzenie za zgodność z oryginałem zamawiający uważa złożenie na kopii
dokumentu zapisu „za zgodność z oryginałem” i czytelnego własnoręcznego podpisu lub
podpisu wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.
16. Wszystkie zapisane strony oferty należy trwale spiąć (z zastrzeżeniem, że część
stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty).
17. Zmiana / wycofanie oferty: Wykonawca może, przed upływem terminu do składania
ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
18. Zwrot oferty bez otwierania Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została
złożona po terminie.
18. Miejsce i termin składania ofert;
1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Korczynie ul. Rynek 18 A, 38-420
Korczyna , nie później niż do dnia 6 czerwca 2019 r. do godz. 9:30.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 6 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Korczynie
ul. Rynek 18 A, 38 – 420 Korczyna (I piętro, pok. Nr 11 - sala narad).
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia kopert z ofertami zamawiający poda nazwy (firm) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania i warunków płatności
zawartych w ofertach oraz okresu gwarancji.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
7. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie.
19. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cenę oferty za realizacje całego przedmiotu zamówienia należy wskazać w Formularzu
oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ).

2. Wskazana cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, bez których wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe, w tym koszty
przedmiotu zamówienia, jego dostawy do siedziby Zamawiającego, koszty przeszkolenia w
zakresie jego obsługi oraz podatek VAT (przedmiot zamówienia objęty jest stawką VAT w
wysokości 23 % ) itd.
3. Wynagrodzenie wskazane w § 4. ust. 1 projektu umowy, zawiera wszystkie czynniki
cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności dostawy, wykonania
testów próbnych pojazdu oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie jego
obsługi, a także koszty gwarancji i serwisowania.
4. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie zgodnie z polskim systemem płatniczym,
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Treść oświadczenia zawarta została
w załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu oferty. Powstanie obowiązku podatkowego u
Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:
 wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 import usług lub towarów,
 mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
20. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny, a jeżeli przypisanie wagi nie jest
możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny Ofert w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.
1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny
ofert:
Kryterium nr 1 - cena (cena oferty brutto): 60%
Kryterium nr 2 – długość bezpłatnego okresu serwisu na podbudowę (podwozie) wraz ze
wszystkimi podzespołami i elementami: 20%
Kryterium nr 3 – długość bezpłatnego okresu gwarancji na nadbudowę i podbudowę
(podwozie) wraz ze wszystkimi podzespołami i elementami: 20%.
2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia
dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów
poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:
Kryterium nr 1 - cena (cena oferty brutto) – 60%
cena (C) – ocenie zostanie poddana łączna cena brutto oferty za realizację całości przedmiotu
zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia
ceny, podana w Formularzu oferty.
Maksymalna liczba punktów – 60. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów,
pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg
następującego wzoru:

C=Cn/Cb x 100 x 60%
gdzie:
C – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „cena”,
Cn – najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena brutto badanej oferty
Kryterium nr 2 – długość bezpłatnego okresu serwisu na podbudowę (podwozie) wraz ze
wszystkimi podzespołami i elementami (S ) – 20 %
długość bezpłatnego okresu serwisu na podbudowę wraz ze wszystkimi podzespołami i
elementami (S) – ocenie zostanie poddany zaoferowany przez Wykonawcę w Formularzu
oferty zaproponowany okres serwisu na podbudowę (podwozie).
Maksymalna liczba punktów – 20.
Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie przydzielona wg następujących zasad:
a) za okres bezpłatnego serwisu na podbudowę(podwozie) pojazdu wraz ze wszystkimi
podzespołami i elementami w ilości od 12 do 14 miesięcy: 10 pkt
b) za okres bezpłatnego serwisu na podbudowę(podwozie) pojazdu wraz ze wszystkimi
podzespołami i elementami w ilości powyżej 15 miesięcy: 20 pkt
c) w przypadku nie zaznaczenia wybranego wariantu (braku podania ilości miesięcy),
przyjmuje się iż Wykonawca nie udziela bezpłatnego serwisu na podbudowę (podwozie)
pojazdu wraz ze wszystkimi podzespołami i elementami i otrzyma 0 pkt.
Kryterium nr 3 – długość bezpłatnego okresu gwarancji na nadbudowę i podbudowę
(podwozie) wraz ze wszystkimi podzespołami i elementami (G ) –
20 % długość
bezpłatnego okresu gwarancji na nadbudowę i podbudowę (podwozie) wraz ze wszystkimi
podzespołami i elementami (G) – ocenie zostanie poddany zaoferowany przez Wykonawcę w
Formularzu oferty zaproponowany okres gwarancji na nadbudowę i podbudowę(podwozie)
ponad wymagane w opisie przedmiotu zamówienia 24 m-ce.
Maksymalna liczba punktów – 20.
Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie przydzielona wg następujących zasad:
a) za okres bezpłatnej gwarancji na nadbudowę i podbudowę (podwozie) pojazdu wraz ze
wszystkimi podzespołami i elementami w ilości 25 - 36 miesięcy : 10 pkt
b) za okres bezpłatnej gwarancji na nadbudowę i podbudowę (podwozie) pojazdu wraz ze
wszystkimi podzespołami i elementami w ilości 37 - 48 miesięcy : 15 pkt
c) za okres bezpłatnej gwarancji na nadbudowę i podbudowę (podwozie) pojazdu wraz ze
wszystkimi podzespołami i elementami w ilości 49 -60 miesięcy : 20 pkt
d) w przypadku nie zaznaczenia wybranego wariantu (braku podania ilości miesięcy),
przyjmuje się iż Wykonawca udziela 24 miesięcznej bezpłatnej gwarancji na nadbudowę i
podbudowę (podwozie) pojazdu wraz ze wszystkimi podzespołami i elementami i otrzyma0
pkt.
UWAGA:
Ad. Kryterium nr 2.
W przypadku nie zaznaczenia wybranego wariantu (braku podania ilości miesięcy), przyjmuje
się iż Wykonawca nie udziela bezpłatnego serwisu na podbudowę (podwozie) pojazdu wraz
ze wszystkimi podzespołami i elementami i otrzyma 0 pkt.
Ad. Kryterium nr 3.
Minimalny okres gwarancji na nadbudowę i podbudowę (podwozie) wraz ze wszystkimi
podzespołami i elementami wynosi 24 miesiące.

Maksymalny okres gwarancji na nadbudowę i podbudowę (podwozie) wraz ze wszystkimi
podzespołami i elementami wynosi 60 miesięcy.
Oferowany okres gwarancji na nadbudowę i podbudowę (podwozie) wraz ze wszystkimi
podzespołami i elementami nie może być krótszy od minimalnego okresu gwarancji na
nadbudowę i podbudowę( podwozie) wraz ze wszystkimi podzespołami i elementami
wskazanego powyżej i dłuższy od maksymalnego okresu gwarancji na nadbudowę i
podbudowę(podwozie) wraz ze wszystkimi podzespołami
i elementami wskazanego powyżej.
W przypadku nie zaznaczenia wybranego wariantu, przyjmuje się iż Wykonawca gwarantuje
minimalny 24 miesięczny okres gwarancji na nadbudowę i podbudowę (podwozie) wraz ze
wszystkimi podzespołami i elementami.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała
najwyższą ilość punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria,
wyliczoną wg następującego wzoru:
P=C+S+G
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający z tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te same oferty, do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze Oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.
2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi
niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje,
określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)
oraz zamieści na własnej na własnej stronie internetowej informacje o których mowa w art.
92 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą
elektroniczną.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
5-dniowego terminu w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 2 Pzp.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże
Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych
do kontaktów w związku z realizacją umowy.
7. W celu zawarcia umowy wykonawca, którego ofertę wybrano, potwierdzi wyznaczone

przez Zamawiającego – termin i miejsce zawarcia umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę
przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów
załączonych do oferty.
8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.
10. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
22. Istotne zmiany w umowie:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu,
b) zawieszenia usług przez Zamawiającego,
c) innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada
wykonawca,
2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w następujących
przypadkach:
a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT,
b) rezygnacji z części usług, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji
przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych prac.
3. Inne zmiany:
a) w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego
wyrażoną na piśmie,
b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
- powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy,
- zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót,
c) w zakresie kolejności i terminów wykonywania usług
4. Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów,
zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych usług,
c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
23. Odrzucenie oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ,
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy,
7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie
terminu związania ofertą;
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nie prawidłowy,
jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
24. Unieważnienie postępowania:
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu alb o nie wpłynął żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy nie podlegającemu
wykluczeniu,
2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch
ofert niepodlegających odrzuceniu,
3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
4) w przypadkach jeżeli wezwani Wykonawcy do ponownego złożenia ofert (poprzednio
złożone oferty o takiej samej cenie), złożyli oferty dodatkowe o taki e j samej cenie,
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku u nieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
25. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
26. Aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

27. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2
ustawy Pzp.
Nie dotyczy.
28. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Nie dotyczy.
29. Środki ochrony prawnej:
29.1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych
przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.
29.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
29.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
29.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
29.5. Terminy wniesienia odwołania:
29.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie
10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
29.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
29.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 29.5.1. i 29.5.2. 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.
29.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
29.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy
Działu VI ustawy Pzp.
30. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), aktów
wykonawczych do tej ustawy oraz Kodeksu cywilnego.
31. Wykaz załączników do SIWZ:
1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Druk „Oferta".
2. Załącznik nr 2a i 2b do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw.
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
5. Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia (wymagania szczegółowe dotyczące
przedmiotu zamówienia)
6. Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy.

WÓJT GMINY Korczyna
Jan Zych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:

Administratorem danych osobowych jest Gmina Korczyna reprezentowana przez Wójta Gminy Korczyna z siedzibą w
Korczynie.
Z administratorem można się skontaktować telefonicznie: 13 43 540 80 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email:
iodkorczyna@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Korczynie” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
ODBIORCY DANYCH:

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą
być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
PRZEKAZANIE DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ:

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (art. 97 ust. 1 ustaw
z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH:

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach prawa tj. w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych
(DZ. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) i związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Posiada Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania Nie
przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE:

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

