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Mogielnica  dnia    21.07.2021 r. 

 

 

 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

ZAKUP I DOSTAWA NOWEGO,  LEKKIEGO,  SPECJALNEGO  SAMOCHODU   RATOWNICTWA  TECHNICZNEGO   Z   

FUNKCJĄ  GAŚNICZĄ   W  RAMACH REALIZACJI  ZADANIA  „OSP-2021” (POLEGAJĄCEGO  NA  UDZIELENIU 

PRZEZ  WOJEWÓDZTWO   MAZOWIECKIE  POMOCY  FINANSOWEJ) 

[ ZNAK SPRAWY:   IR-5543.1.2020] 

 

I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

1. Ustawa z dnia 11 września 2019  r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 
późn. zm.). 

2. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie 
aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot 
wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 
przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M. P. poz. 11). 

3. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie 
wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania 
zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 
usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (M. P. poz. 5) 

4. Rozporządzenie 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. poz. 2452) 

5. Rozporządzenie 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. poz. 2415) 

6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1913). 

8. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 
275). 

9. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, z późn. zm.). 

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Nazwa:   Gmina   Mogielnica 

NIP:     797 18 93 228 

Adres:   05-640 Mogielnica  ul. Rynek 1 

Strona internetowa:  www.mogielnica.pl 

Numer telefonu:  (48) 66 35 211 

Numer faksu:   (48) 66 35 149 

Adres mailowy:  inwestycje@mogielnica.pl 

Czas urzędowania:  od poniedziałku do piątku, w godzinach od  7:30  do 15:30 

III. DEFINICJE I SKRÓTY 

Wyrażenia i skróty użyte w specyfikacji warunków zamówienia oznaczają:  

Zamawiający – Gmina  Mogielnica 

ZATWIERDZAM 
 
 

…………………………………….. 
data i podpis 
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SWZ – specyfikacja warunków zamówienia; 

Ustawa lub ustawa Pzp – Ustawa z dnia 11 września 2019  r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. z 

2019 r. poz. 2019, z późn. zm.); 

Sprzęt –   nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą. 

 

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

4.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia 

negocjacji  o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 3 ust. 3 Ustawy. 

4.2 Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego - art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.  

4.3. Postępowanie będzie  prowadzone na platformie  miniportal.pl 

4.4. Na stronie www.bip.mogielnica w zakładce „Przetargi”    udostępniane będą zmiany i 
wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia 

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, lekkiego, specjalnego samochodu ratownictwa 

technicznego z funkcją gaśniczą. 

5.2 Zakres   z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie, wymagania Zamawiającego 

dotyczące parametrów technicznych określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - 

załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

5.5 Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 

Publicznych (CPV):  

▪ 34144210-3- Wozy strażackie 

5.6 Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy. 

5.7 Sprzęt wymieniony w załączniku nr 2 do SWZ – opisie przedmiotu zamówienia, musi być 

objęty minimum  24 miesięcznym okresem gwarancji jakości.  

5.8 Sprzęt objęty jest bezpłatnym serwisem gwarancyjnym, którego zasady zostały szczegółowo 

opisane w „Warunkach gwarancji i serwisu” (załącznik nr 2 do SWZ) i obejmuje niezbędne 

czynności oraz zasady w celu zapewnienia serwisu posprzedażowego i pomocy technicznej  

5.9 Zamawiający na potwierdzenie, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne 

szczegółowo opisane w Załączniku nr 2 wymaga przedstawienia następujących 

przedmiotowych środków dowodowych (tj. środków służących potwierdzeniu zgodności 

oferowanych dostaw, usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie 

przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub związanymi z realizacją 

zamówienia (por. art. 7 pkt 20) ustawy Pzp)): 

5.10 Dokumenty sporządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostanie realizowane w ciągu 3  miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
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VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

Z POSTĘPOWANIA  

7.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

7.1.1. nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp 

(obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 109. ust. 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp 

(fakultatywne podstawy wykluczenia), określone w pkt 7.2 SWZ;  

7.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacyjne), określone w pkt 7.3 

SWZ. 

7.2. Podstawy wykluczenia z postępowania 

7.2.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który podlega 

wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1- 6 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy 

wykluczenia Wykonawcy), tj. Wykonawcę: 

7.2.1.1 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w 

zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu 

karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym 

mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, d) finansowania przestępstwa o charakterze 

terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 

ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o 

charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, f) powierzenia wykonywania pracy 

małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 

2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769, z późn. 

zm.), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296– 307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub 

art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

7.2.1.2 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w pkt 1; 

7.2.1.3 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

7.2.1.4  wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
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7.2.1.5 jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba 

że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

7.2.1.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7.2.2 Zamawiający przewiduje, że z postępowania o udzielenie zamówienia będzie wykluczał 

Wykonawcę z powodu okoliczności, o których jest mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia Wykonawcy), tj. 

Wykonawcę: 

7.2.2.1 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; 

7.2.2.2 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

7.2.2.3 jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy Pzp, którego nie 

można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 

7.2.2.4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, 

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

7.2.2.5 który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 

który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych 

środków dowodowych; 

7.2.2.6 który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował 

pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 

7.2.2.7 który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 

błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7.2.3 Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia (por. art. 100 ust. 1 ustawy Pzp). 

7.2.4 „Self-cleaning” Wykonawcy 
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7.2.4.1 Wykonawca zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy Pzp nie podlega wykluczeniu w 

okolicznościach określonych w przepisie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 

ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnia 

łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej 

przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, 

w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz 

spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio 

z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającymi; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie 

dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub 

nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami 

odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania 

przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i 

odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji 

lub standardów.  

7.2.4.2 Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa 

powyżej w pkt 7.2.4.1 SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte 

przez wykonawcę czynności, o których mowa powyżej w pkt 7.2.4.1 SWZ, nie 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza 

wykonawcę (por. art. 110 ust. 3 ustawy Pzp). 

7.2.4.3 W przypadku, o którym mowa w art. 85 ustawy Pzp, (tj.  w  przypadku 

Wykonawcy, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 

podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie 

usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu), przed 

wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy 

możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o 

udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskaże w 

protokole sposób zapewniania konkurencji. 

7.2.5 Wykluczenie wykonawcy następuje w terminach szczegółowo opisanych w art. 111 

ustawy Pzp. 

7.2.6 Zamawiający odrzuca ofertę, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy Pzp, jeżeli 

została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania.  

7.3. Warunki udziału w postępowaniu (kryterium kwalifikacyjne) 
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

7.3.1.  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Wykonawca powinien być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile wymóg taki wynika z odrębnych 

przepisów, lub do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w 

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

7.3.2. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie precyzuje szczegółowo wskazanego warunku. 

7.3.3. zdolności technicznej lub zawodowej:  

Wykonawca powinien udokumentować wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie co najmniej 2(dwóch) dostaw nowego pojazdu ratownictwa technicznego z 

funkcją gaśniczą jak oferowany w niniejszym postępowaniu (pod względem rodzaju i 

przeznaczenia) o wartości minimum: 190.000,00 PLN brutto każda.          

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia.  

Ponadto, Wykonawcy załączą dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz polegających na 

zasobach innych podmiotów Zamawiający za spełnienie warunku uzna sytuację, gdy jeden 

z nich, który będzie wykonywał przedmiot zamówienia spełnia ww. warunek. 

W przypadku, o którym mowa powyżej w pkt 7.3.3. SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 

dostawy (odpowiednio: roboty budowlane lub usługi) wykonają poszczególni wykonawcy 

(por. art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).  

7.3.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

7.3.5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie 

postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie 

przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów 

technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 

wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (por. art. 116 ust. 2 

ustawy Pzp).  

7.3.6. Zamawiający odrzuca ofertę, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy Pzp, jeżeli 

została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu. 

7.3.7. O odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

7.3.8. Dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane są wraz 

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

VIII. POLEGANIE WYKONAWCY NA ZDOLNOŚCIACH INNYCH PODMIOTÓW 
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8.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt. 7.3.2 i 7.3.3 SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

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

finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych (por. art. 118 ust. 1 ustawy Pzp). 

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

doświadczenia wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeżeli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane (por. art. 118 ust. 2 ustawy Pzp).  

8.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tego podmiotu (por. art. 118 ust. 3 ustawy Pzp). 

8.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, stosownie do 

przepisu art. 118 ust. 4 ustawy Pzp powinno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z 

podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 

określa 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 warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

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

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

powyżej w pkt 7.3.3. i 7.3.4. oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy, tj. o których mowa w art. 108 ust. 

1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz pkt. 7.2.2.1 – 7.2.2.6 SWZ (art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ustawy 

Pzp). 

8.6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, 

który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów podmiot ten nie ponosi winy (por. art. 120 ustawy Pzp). 

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

udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

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

postępowaniu (por. art. 122 ustawy Pzp). 
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8.8 Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających 

zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby (por. art. 123 ustawy Pzp). 

IX. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie oraz realizację zamówienia publicznego 

(por. art. 58 ust. 1 ustawy Pzp). 

9.2. Zamawiający nie wymaga od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty (por. art. 58 ust. 3 ustawy Pzp). 

9.3. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 117 ust. 2 – 3 ustawy Pzp: 

1. każdy z Wykonawców musi wykazać, że:  

a) nie zachodzi w stosunku do niego podstawa wykluczenia z postępowania oraz  

b) posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym oraz 

c) posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów i zrealizują dostawy 

(odpowiednio roboty budowlane lub usługi), do których realizacji te uprawnienia są 

wymagane. 

2. Wykonawcy wspólnie muszą wykazać, że spełniają określone przez Zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu w zakresie: 

a) zdolności technicznych lub zawodowych, z zastrzeżeniem warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy 

wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 

b) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

9.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (por. art. 58 ust. 2 ustawy 

Pzp). 

9.5. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do 

oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących 

wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do 

podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem 

wszystkich kopii dokumentów.  

9.6. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców (por. art. 59 ustawy Pzp). 

9.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy (por. art. 445 ustawy Pzp). 
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9.8. Zamawiający nie określa – na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy Pzp –  szczególnych, obiektywnie 

uzasadnionych, sposobów spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia warunków udziału w postępowaniu, uzasadnionych charakterem zamówienia oraz 

proporcjonalnych, z zastrzeżeniem warunków określonych w ustawie Pzp, w szczególności w 

przepisach art. 117 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

9.9. Zamawiający nie określa – na podstawie art. 58 ust. 4 ustawy Pzp – wymagań związanych z 

realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców, jeżeli jest 

to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu. 

9.10. Zamawiający nie zastrzega – na podstawie art. 60 ustawy Pzp – obowiązku osobistego 

wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia kluczowych zadań dotyczących: 

1) zamówień na roboty budowlane lub usługi; 

2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, 

POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

10.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 3 do SWZ 

oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące załącznik nr 

4 do SWZ. 

10.2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1. SWZ, stanowią – zgodnie z art. 125 ust. 3 ustawy 

Pzp - dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępując wymagane przez 

Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

10.3. Wykonawca, który samodzielnie ubiega się o zamówienie i nie polega na zdolnościach lub 

sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, musi wypełnić po jednym oświadczeniu.  

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o 

których mowa w pkt 10.1. SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają 

brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w 

jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji. 

10.5. Wykonawca, który polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 

spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym 

mowa w pkt 10.1 .SWZ. 

10.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (załącznik nr 5 do 

SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując 

zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu (por. art. 118 ust. 3 

ustawy Pzp). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, 

stosownie do przepisu art. 118 ust. 4 ustawy Pzp powinno potwierdzać, że stosunek łączący 
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wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 

zasobów oraz określa 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 warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

10.7. Wykonawca jest również zobowiązany do złożenia pełnomocnictwa, jeżeli oferta i 

oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1, tego Wykonawcy zostaną podpisane przez 

pełnomocnika, a nie osoby, których upoważnienie do reprezentacji wynika z wpisu do 

odpowiedniego rejestru lub ewidencji lub jeżeli odpis aktualny z KRS lub ewidencji, który 

Zamawiający może samodzielnie pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości 

lub innej odpowiedniej strony internetowej, nie potwierdza umocowania osoby, która podpisała 

pełnomocnictwo w imieniu Wykonawcy do reprezentowania w tym zakresie Wykonawcy. Wraz z 

pełnomocnictwem Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zgodnie z pkt 16.13 SWZ odpis z 

właściwego rejestru lub ewidencji, potwierdzający uprawnienie osoby lub osób, które podpisały 

pełnomocnictwo, do reprezentacji Wykonawcy, na dzień jego wystawienia, a tym samym 

umocowania pełnomocnika. 

XI. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ 

GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Składane jest na żądania Zamawiającego wyłącznie przez wykonawcę, którego oferta jest 

najkorzystniejsza, zgodnie z postanowieniem pkt 12.3.4 SWZ. 

XII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE BĘDZIE MUSIAŁ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU 

PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

12.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, którego/których oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 

1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu (pkt 12.2. SWZ) oraz 

2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania (pkt 12.3. SWZ) oraz 

12.2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

12.2.1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa 

powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 



 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji na  
dostawę nowego, lekkiego, specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą  

 [znak sprawy IR-5543.1.2020] 

11 

są wykonywane, a jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 7 do SWZ); 

12.2.2. jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych powyżej przez Zamawiającego, może 

złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego 

przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej. 

 

12.3. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania: 

12.3.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 

2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

12.3.2. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia  braku podstaw wykluczenia  na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

(chyba że Wykonawca wskaże, że Zamawiający posiada te dokumenty – odpisy lub 

informacje itp. dotyczące tego wykonawcy lub Zamawiający może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnie dostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych); 

12.3.3. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 

108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących 

zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,  

art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 5,7,8,9,10 ustawy Pzp; 

12.3.4. oświadczenie o  przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik 

nr 6 do SWZ), o której mowa w art. 108 ust.  1 pkt 5 ustawy Pzp; wraz ze złożeniem 

oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, wykonawca, który złożył odrębną 

ofertę w stosunku do wykonawcy, z którym należy do tej samej grupy kapitałowej, 

powinien, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na 

podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wykazać, że ww. wykonawcy przygotowali 

oferty niezależnie od siebie. 

12.4. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

12.4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

a) w pkt 12.3.1. SWZ 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 lub 

dokument, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,4, ustawy Pzp; 
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b) w pkt 12.3.2 SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio: 

➢ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

12.4.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 12.4.1. SWZ powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

12.4.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania albo miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których 

mowa w pkt 12.4.1 SWZ, , zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, 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. Postanowienie 

pkt 12.4.2. SWZ stosuje się. 

12.4.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu.   

12.4.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w pkt 12.3.1. SWZ (§ 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia o 

dokumentach), składa dokument, o którym mowa w pkt 12.4.1. SWZ (§ 4 ust. 3 

rozporządzenia), w zakresie określonym w art. 108 ust. 1,2,4 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 

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. 

12.4.6. Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga 

przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, 

które są objęte tym repozytorium. 

12.4.7. Dokumenty te są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność                    

z oryginałem przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12.4.8. Zapisy w pkt. 12.4.1 – 12.4.7 stosuje się odpowiednio do podmiotu udostępniającego 

zasoby, na którego zasobach lub sytuacji polega Wykonawca. 

12.5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  

1) 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 

jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków; 



 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji na  
dostawę nowego, lekkiego, specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą  

 [znak sprawy IR-5543.1.2020] 

13 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.  

12.6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność.  

12.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w pkt 12.2, 12.3 i 12.4 SWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W 

takim przypadku, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na 

język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

dokumentów sporządzonych w innym języku niż polskim. 

12.8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa         

w pkt 12.2, 12.3 i 12.4 SWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 

oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 

ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp (dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do 

wykluczenia), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

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

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

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych 

aktualnych na dzień ich złożenia. 

12.10. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych 

środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są 

one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich 

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

1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają 

odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub 

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

12.11. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w pkt 12.10. 

SWZ, aktualne na dzień ich złożenia. 

12.12. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych 

lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

12.13. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub 

podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym 

zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów 

selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 
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13.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

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

https://miniportal.uzp.gov.pl, skrzynki ePUAP oraz poczty elektronicznej. 

13.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. 

13.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych 

przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach 

korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  

13.4. Zamawiający - zgodnie z Rozporządzeniem 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. poz. 2452) (dalej jako 

„Rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej”) - określa dopuszczalny 

format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako: 

1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać wyłącznie formatem PAdES, 

2)  Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy 

należy użyć formatu XAdES. Wykonawca załącza plik z podpisem oraz plik, który został 

podpisany.  

13.5. W  niniejszym postępowaniu – zgodnie z przepisem art. 63 ust. 2 ustawy Pzp – ofertę oraz 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. oświadczenia, o których mowa 

w postanowieniu pkt 10.1. SWZ, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

13.6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 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. 

poz. 2415) zwanym dalej „Rozporządzeniem o dokumentach”, składane są w oryginale w 

postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 

poświadczonego za zgodność z oryginałem. 

13.7. 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. 

13.8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o 

której mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

13.9. Powyższe zasady dotyczące formy oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw stosuje się do 

dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw złożonych, uzupełnionych lub poprawionych 

przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego w trybie ustawy Pzp. 
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13.10. W zakresie nieuregulowanym powyżej mają zastosowanie postanowienia Rozporządzenia o 

dokumentach oraz Rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej. 

13.11. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, które są istotne, w 

szczególności dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, potwierdzenia zainteresowania, ofert 

itp. 

13.12. Dokumenty, o których mowa powyżej w SWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 

13.4 SWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz 

podpisane przez uprawnione osoby (wymienione w KRS lub zaświadczeniu o wpisie do 

ewidencji lub posiadająca pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną 

/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy). Poświadczenie za zgodność z oryginałem 

powinno mieć miejsce na każdej stronie dokumentu zawierającej treść. 

13.13. 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. 

13.14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej. 

13.15. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, składa się zgodnie z wzorem 

stanowiącym odpowiedni załącznik nr 3 i 4 do SWZ w formie elektronicznej lub postaci 

elektronicznej pod rygorem nieważności. 

13.16. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami - p. Tadeusz Wrzesiński- tel. (+ 

48) 6635149 wew. 30; (48)6635211 od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30. 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

14.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie:  cztery tysiące 

złotych) 

14.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia  29.07 2021 r. do godziny 12:00.  

14.3. Wadium może być wniesione w: 

a) pieniądzu (wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany w pkt 14.4. SWZ), 

b) gwarancjach bankowych, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.           

z 2020 r. poz. 299). 

14.4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 

upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 

3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 

Wpłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy o numerze:  
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14.5. Środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie 

określonym w pkt. 14.2 SWZ. 

14.6. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 

14.6 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 

14.3. lit. b) – d) SWZ, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub 

poręczenia, w postaci elektronicznej (por. art. 97 ust. 10 ustawy Pzp). 

14.7. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie 

gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach 

określonych w art. 98 ustawy Pzp. 

14.8. Odrzucona zostanie oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium lub wadium 

zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy (np. nie wniesie wymaganego wadium w terminie 

lub w formie, o której mowa w pkt 14.3 lit. a)-d) SWZ). 

14.9. Zamawiający zwraca – na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy Pzp - wadium niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 

1) upływu terminu związania ofertą; 

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego 

wniesienia.  

14.10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku 

zwraca – na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy Pzp - wadium wykonawcy: 

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

2) którego oferta została odrzucona; 

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza; 

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 

czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

14.11. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 14.11. SWZ, powoduje rozwiązanie 

stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków 

ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX. 

14.12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wskazany przez wykonawcę. 

14.13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

14.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w 

formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp, występuje 

odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:  
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1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 

ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków 

dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

15.1 Zgodnie z art. 307 ust. 1  ustawy Pzp ustala się termin 30 dni związania złożoną ofertą tj do 

dnia  27.08.2021 

15.2 Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

15.3 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą, zwraca się – na podstawie art. 220 ust. 2 ustawy Pzp - jednokrotnie do wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy 

niż 60 dni. 

15.4 Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

wykonawcę – zgodnie z art. 220 ust. 3 ustawy Pzp - pisemnego oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

15.5 W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 

albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą (por. art. 220 ust. 4 ustawy Pzp). 

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

16.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

16.2 Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ, z zastrzeżeniem przepisu art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp, tj. innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, 

niepowodującą istotnych zmian w treści oferty. 

16.3 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty 

w postępowaniu spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

Nie dotyczy to sytuacji, w których to Zamawiający będzie prowadził negocjacje, o których mowa 

w art. 275 pkt 2 Ustawy Pzp. 

16.4 Wymagane w SWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 
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16.5 Oferta powinna zostać sporządzona w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej na 

formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ (bądź w takiej samej formie 

merytorycznej). Do Formularza oferty należy załączyć dokumenty wymagane w niniejszej 

SWZ, tj.: 

a) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do 

SWZ;  

b) oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4 do SWZ; 

c) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 

d) pełnomocnictwo, jeżeli oferta zostanie wniesiona przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy); 

e) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, potwierdzający, że osoba lub osoby, które 

podpisały ofertę lub pełnomocnictwo były uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w 

dacie podpisania oferty lub umocowania pełnomocnika w dacie wystawienia 

pełnomocnictwa (jeżeli odpis aktualny z KRS lub ewidencji, który Zamawiający może 

samodzielnie pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej 

odpowiedniej strony internetowej, nie potwierdza umocowania osoby, która podpisała 

pełnomocnictwo w imieniu Wykonawcy do reprezentowania w tym zakresie 

Wykonawcy);zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli 

Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 5 do SWZ 

f) przedmiotowe środki dowodowe określone w pkt 5.9. SWZ. 

16.6 Zamawiający żąda, aby Wykonawca w formularzu oferty, wskazał części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie firm podwykonawców. 

16.7 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 przedmiotu niniejszej usługi. 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 wykonanie przedmiotu 

niniejszej usługi.  

16.8 Formularz oferty podpisuje osoba reprezentująca Wykonawcę na podstawie wpisu do 

odpowiedniego rejestru lub ewidencji albo osoba należycie umocowana przez osobę 

uprawnioną do reprezentacji, przy czym dokument pełnomocnictwa załącza się do oferty. 

Pozostałe załączniki do oferty powinny być podpisane lub co najmniej parafowane. 

16.9 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, 

do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców 

występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje 

się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za 

zgodność z oryginałem wszystkich kopii. 

16.10 W przypadku podpisania oferty lub załączników składanych wraz z ofertą w inny sposób niż 

określony w odpowiednim rejestrze lub ewidencji albo też przez inne osoby niż wymienione w 

odpowiednim rejestrze lub ewidencji na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa, należy do 
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oferty dołączyć przedmiotowe pełnomocnictwo. W wypadku przedłożenia kopii 

pełnomocnictwa do podpisania oferty, wymagane będzie notarialne poświadczenie zgodności 

z oryginałem. Także udzielanie dalszych pełnomocnictw musi być potwierdzone notarialne. W 

przypadku, gdy z przedłożonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji nie wynika 

uprawnienie do reprezentacji przez osoby, które podpisały pełnomocnictwo, należy przedłożyć 

odpis z rejestru lub ewidencji aktualny na datę podpisania pełnomocnictwa, potwierdzający 

uprawnienie tych osób do udzielenia pełnomocnictwa. 

16.11 Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być opatrzone podpisem. 

16.12 Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 

miniPortal pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Szczegółowe zasady składania 

ofert zawarte są w Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: 

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

16.13 Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

16.14 Wymagane w SWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

16.15 Wykonawca składa Ofertę poprzez: 

a) wypełnienie Formularza Oferty, 

b) dodanie w zakładce „OFERTY"  dokumentów (załączników) określonych w niniejszej - 

podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane; 

czynności te realizowane są poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument" i wybranie 

docelowego pliku, który ma zostać wczytany, 

c) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.  

d) Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi 

„tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 

e) złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę",   

f) potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy: „Oferta 

złożona poprawnie” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”, 

g) o terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

Platformie, 

h) po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy 

plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń”, 

i) Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są widoczne do 

momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. Ich treść jest dostępna w raporcie 

oferty generowanym z zakładki „oferty”, 

j) Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w 

zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „wycofaj 

ofertę”, 

k) po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe, 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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l) zastrzeżenie oraz wykazanie (udowodnienie) dotyczące informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w 

sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, 

16.16 W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty „stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj" 

16.17 Wykonawca, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, w terminie składania ofert musi wykazać, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, 

wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji, ich zamieszczenie 

w odrębnej kopercie oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno 

nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień. 

 

XVII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

17.1. Ofertę, opisaną zgodnie z pkt. 16.17 SWZ, należy złożyć elektronicznie w terminie do dnia    

29.07. 2021 r. do godz. 12:00. 

17.2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 

17.3. Otwarcie ofert nastąpi dnia  29.07.2021 r. o godz. 12:15. 

17.4. Zamawiający zapewni, aby z zawartością ofert nie można było zapoznać się przed upływem 

terminu ich otwarcia. 

17.5. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert. Nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

17.6. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

17.7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

17.8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XVIII. OPIS POSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ SPOSÓB JEJ PRZEDSTAWIENIA 

18.1. Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w załączniku nr 2 do 

SWZ. 
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18.2. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnej z warunkami wynikającymi z SWZ, w 

szczególności określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy. 

18.3. Cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy, nie podlega waloryzacji przez 

okres realizacji zamówienia. 

18.4. Cena oferty musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

18.5. Wykonawca podaje cenę oferty w załączniku nr 1 – formularzu oferty. 

18.6. Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty. 

18.7. 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 (Dz. U. z 

2021 r. poz. 685, z późn. zm.) ), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający 

dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 

obowiązek rozliczyć. 

18.8. W ofercie, o której mowa w pkt 18.7. SWZ, 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.  

18.9. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym realizowane będą w złotych polskich (PLN). 

18.10. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

XIX. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 

ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

19.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował niżej opisanymi 

kryteriami oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt: 

➢ KRYTERIUM I – 100% - Cena ofertowa brutto za realizację zamówienia(C); 

19.2 Ocena punktowa w kryterium I (C) dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

      cena minimalna brutto 
Ocena punktowa = -------------------------------------------------- x waga kryterium  

      cena badanej oferty brutto 

15 Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

XXI. WZÓR UMOWY 
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Wzór umowy – załącznik nr 9 do SWZ. 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

XXIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

23.1 Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 

widzenia kryterium przyjętego w SWZ, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 

SWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy. 

23.2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia w terminie 5 dni od dnia przekazania 

informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

23.3 Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy, jak również 

o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu 

zawarcia umowy. 

23.4 Umowa zostanie zawarta, z zastrzeżeniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie: 

a) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli to zawiadomienie zostało przesłane środkami komunikacji elektronicznej, 

b) nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

23.5 Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w ust. 23.4, 

jeżeli: 

a) złożono tylko jedną ofertę; 

b) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 

513 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie 

kończące postępowanie odwoławcze. 

XXV. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SKŁADANIA OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

XXVI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

XXVII. OFERTY WARIANTOWE 
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 92 ustawy Pzp. 

Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. 

XXVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE EWENTUALNYCH ZMIAN W UMOWIE 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do 

treści oferty, w sytuacji, gdy dotyczy ona zmiany Sprzętu na inny o parametrach nie gorszych niż 

zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie i spełniających wymagania zawarte w SWZ – w sytuacji 

wycofania Sprzętu z produkcji przez producenta po zawarciu umowy i braku jego dostępności na 

rynku. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia ww. sytuacji. 

XXIX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO STOSOWANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO        

W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

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 informuję, że: 

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica / 

Gmina Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640 Mogielnica. 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w  Urzędzie Gminy i Miasta Mogielnica jest Pan 

Grzegorz Frasoński kontakt: iod@mogielnica.pl/>iod@mogielnica.pl 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: dostawa nowego, 

lekkiego, specjalnego, samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą . ZNAK SPRAWY: 

IR-5543.1.2020 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 75 ustawy Pzp;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

mailto:iod@mogielnica.pl%3c/p%3e
mailto:/%3eiod@mogielnica.pl%0d3.%20Administrator%20danych%20osobowych%20–%20Burmistrz%20Gminy%20i%20Miasta%20Mogielnica/Gmina%20Mogielnica%20-%20przetwarza%20Pani/Pana%20dane%20osobowe%20na%20podstawie%20obowiązujących%20przepisów%20prawa,%20zawartych%20umów%20oraz%20na%20podstawie%20udzielonej%20zgody.%0b4.%20Pani/Pana%20dane%20osobowe%20przetwarzane%20są%20w%20celu/celach:%0ba)%20wypełnienia%20obowiązków%20prawnych%20ciążących%20na%20Administratorze;%20%0bb)%20realizacji%20umów%20zawartych%20z%20kontrahentami;%0bc)%20w%20pozostałych%20przypadkach%20Pani/Pana%20dane%20osobowe%20przetwarzane%20są%20wyłącznie%20na%20podstawie%20wcześniej%20udzielonej%20zgody%20w%20zakresie%20i%20celu%20określonym%20w%20treści%20zgody.%0d5.%20W%20związku%20z%20przetwarzaniem%20danych%20w%20celach%20o%20których%20mowa%20w%20pkt%204%20odbiorcami%20Pani/Pana%20danych%20osobowych%20mogą%20być:%0ba)%20organy%20władzy%20publicznej%20oraz%20podmioty%20wykonujące%20zadania%20publiczne%20lub%20działające%20%0bna%20zlecenie%20organów%20władzy%20publicznej,%20w%20zakresie%20i%20w%20celach,%20które%20wynikają%20z%20przepisów%20powszechnie%20obowiązującego%20prawa;%20%0bb)%20inne%20podmioty,%20które%20na%20podstawie%20stosownych%20umów%20podpisanych%20Gminą%20Mogielnica%20przetwarzają%20dane%20osobowe%20dla%20których%20Administratorem%20jest%20Burmistrz%20Gminy%20i%20Miasta%20Mogielnica/Gmina%20Mogielnica.%0d6.%20Pani/Pana%20dane%20osobowe%20będą%20przechowywane%20przez%20okres%20niezbędny%20do%20realizacji%20celów%20określonych%20w%20pkt%204,%20a%20po%20tym%20czasie%20przez%20okres%20oraz%20w%20zakresie%20wymaganym%20przez%20przepisy%20powszechnie%20obowiązującego%20prawa.%0d7.%20W%20związku%20z%20przetwarzaniem%20Pani/Pana%20danych%20osobowych%20przysługują%20Pani/Panu%20następujące%20uprawnienia:%20%0ba)%20prawo%20dostępu%20do%20danych%20osobowych,%20w%20tym%20prawo%20do%20uzyskania%20kopii%20tych%20danych;%0bb)%20prawo%20do%20żądania%20sprostowania%20(poprawiania)%20danych%20osobowych%20–%20w%20przypadku%20gdy%20dane%20są%20nieprawidłowe%20lub%20niekompletne;%0bc)%20prawo%20
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▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

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

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;  

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

✓ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

✓ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 

✓ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;  

✓ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

Załącznikami do SWZ są: 

✓ Załącznik nr 1 – Formularz oferty; 

✓ Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia; 

✓ Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

✓ Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania; 

✓ Załącznik nr 5 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia; 

✓ Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; 

✓ Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat; 

✓ Załącznik nr 8 – Instrukcja dla wykonawców korzystania z platformy E-Zamówienia 

✓ Załącznik nr 9 – Wzór umowy 

✓ Załącznik nr 10 – Charakterystyka oferowanego sprzętu – oferta Wykonawcy 

✓ Załącznik nr 11 – Oświadczenie RODO 

 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 do SWZ 
....................................................  

pieczęć Wykonawcy 
 
Zamawiający: 

Gmina   Mogielnica 

FORMULARZ OFERTY 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 

nazwa Wykonawcy ................................................................................................................................. 

adres ........................................................................................................................................................ 

telefon/faks .............................................................................................................................................. 

NIP ............................................................................................................................................................ 

REGON .......................................................................................................................................... 

osoba do kontaktu ................................................................................................................................... 

tel./e-mail .................................................................................................................................................. 

nr konta bankowego Wykonawcy ............................................................................................................ 

Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania i składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy: .............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 

nieograniczonego na   dostawa  nowego, lekkiego, specjalnego samochodu ratownictwa 

technicznego z funkcją gaśniczą [znak sprawy IR-5543.1.2020], składamy niniejszą ofertę. 

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia za poniższą cenę: 

Ogółem wartość netto oferty wynosi ................................. zł tj. brutto ....................................... zł  

(słownie: brutto zł..............................................................................................................................), 

zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SWZ. 

1. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie  …… miesięcy  od dnia 

zawarcia umowy 

2. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na okres ...................... miesięcy 

3. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, warunkami gwarancji i serwisu oraz 

wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej 

oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym wzorem. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ, tj. do dnia …….. 

……………..na potwierdzenie czego wnieśliśmy wadium w wysokości ............................................. 

w formie ...................................................... . 

5. Oświadczamy, że sposób reprezentacji i odpowiedzialności spółki/konsorcjum dla potrzeb 

niniejszego zamówienia jest następujący: 

     ………………………………………………………………………………………………………...………… 
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(wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę-spółki cywilne i konsorcja) 

6. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami* 

Następujący zakres prac zamierzamy zlecić podwykonawcom (należy podać część zamówienia 

oraz nazwy proponowanych podwykonawców)*: 

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

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie oraz umowie dla 

potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania i jego realizacji zgodnie 

z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz 

ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki3 informacyjne przewidziane w art. 13 lub w art. 14 RODO 

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

w celu ubiegania się w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

realizacji zamówienia publicznego4. 

9. Polegamy / nie polegamy na zasobach innych podmiotów, o których mowa w sekcji VIII pkt.8.2 

oraz załączamy (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów) zobowiązanie tych 

podmiotów do udostępnienia zasobów lub sytuacji*. 

10. Do formularza oferty załączamy:  

a) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do 

SWZ), 

b) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SWZ),   

c) dokument potwierdzający wniesienie wadium,  

d) ewentualnie pełnomocnictwo, jeżeli oferta zostanie wniesiona przez pełnomocnika, 

e) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, potwierdzający, że osoba lub osoby, które podpisały 

ofertę lub pełnomocnictwo były uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dacie 

podpisania oferty lub umocowania pełnomocnika w dacie wystawienia pełnomocnictwa,  

f) ewentualnie, zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na 

zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

Pzp (załącznik nr 5 do SWZ); 

g) dokumenty wskazane w pkt. 7.4 SWZ; 

11. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej 

Zamawiającego zobowiązujemy się złożyć oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej – „Oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej” (załącznik nr 6 do SWZ). 

12. W przypadku ocenienia najwyżej naszej oferty zobowiązujemy się przedłożyć: 

a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,4,      

ustawy Pzp (pkt 1 i 2 dotyczy osoby fizycznej, członka zarządu, rady nadzorczej, komisji 

 
3 rozporządzenie 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). 
4 W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczące lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub ar. 14 ust. 5 RODO 
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. poprzez jego wykreślenia). 
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rewizyjnej, wspólnika spółki jawnej lub partnerskiej, komplementariusza, prokurenta, pkt 4 

dotyczy podmiotu zbiorowego); 

b) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej    

w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. (chyba, że Wykonawca wskaże, że 

Zamawiający posiada te dokumenty – odpisy lub informacje itp. dotyczące tego wykonawcy lub 

Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnie dostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych); 

c) Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat (załącznik nr 7 do SWZ) wraz z 

referencjami potwierdzającymi należyte ich wykonanie; 

d) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 8 do SWZ). 

13. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem5? 

 [    ] Tak  [    ] Nie** 

........………........…………………………………….. 
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

.........................., dnia ……..........….2021 r.  

 
UWAGA 
Wszystkie zmiany już po wypełnieniu oferty powinny być dokonywane poprzez skreślenie poprzedniej wartości 
lub wyrażenia oraz wpisanie nowej opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 
Nie dopuszcza się używania korektora.  

*niepotrzebne skreślić 
**podać jakie 

 
5 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 
osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: 
przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 
250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 
milionów EUR. 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

OPIS  TECHNICZNY   

 

PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

Wymagania dla lekkiego samochodu specjalnego do 

ratownictwa technicznego  

z funkcją gaśniczą 

 

 

 
Wymagania techniczne dla fabrycznie nowego lekkiego samochodu specjalnego do 

ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą 
dla OSP Mogielnica 

typ / model ………………………… 
( należy podać  typ/ model oferowanego pojazdu ) 

Lp. Warunki Zamawiającego 
Spełnienie wymagań – wypełnia 

wykonawca 

1 Wymagania dla pojazdu  3 

1.  Samochód musi spełniać wszystkie wymagania 

polskich przepisów o ruchu drogowym 

z uwzględnieniem wymagań dotyczących 

pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą 

„Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 

1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami. 

 

 

2.  Oznakowanie pojazdu zgodne z Zarządzeniem Nr 

8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 

2008r., z późniejszymi zmianami w sprawie 

gospodarki transportowej w jednostkach 

organizacyjnych PSP (numery operacyjne 

zostaną podane po podpisaniu umowy). 

 

 

3.  W przypadku przekroczenia Maksymalnej Masy 

Rzeczywistej powyżej 3 000 kg,  

Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa 

dopuszczenia do użytkowania w ochronie 

przeciwpożarowej zgodnie z przepisami Ustawy z 

dnia 24 sierpnia 1991 – o ochronie 

przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 178, 

poz. 1380, z 2009r.) oraz rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z 

dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu 

wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia  oraz 

mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/20_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/20_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/20_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1997
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Lp. Warunki Zamawiającego 
Spełnienie wymagań – wypełnia 

wykonawca 

tych wyrobów do użytkowania  (Dz. U. Nr 143 

poz. 1002 z późniejszymi zmianami). 

4.  Samochód fabrycznie nowy - wyprodukowany nie 

wcześniej niż w 2020 roku. 

 

 

5.  Samochód bazowy musi posiadać świadectwo 

homologacji typu lub świadectwo zgodności WE, 

które należy dołączyć do oferty. 

 

 

6.  Liczba miejsc do siedzenia - min 5 z kierowcą.  

 

7.  Podstawowe parametry napędu/podwozia  

8.  Silnik z zapłonem samoczynnym z 

turbodoładowaniem, moc min. 125 kW,  

moment obrotowy min 400 Nm,  

pojemność min 1950 dm3. 

 

 

 

9.  Skrzynia biegów manualna. 

 

 

10.  Napęd 4x4 z odłączanym napędem osi przedniej. 

Blokada min. tylnego mechanizmu różnicowego. 

Osłona silnika i skrzyni rozdzielczej - stalowa. 

 

 

11.  Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 [kg].  

12.  Zbiornik paliwa o pojemności minimum 75 litrów  

13.  Felgi aluminiowe fabryczne z oponami letnimi 

min 16". 

 

 
14.  Prześwit pod osią przednią i tylną minimum 220 mm  
15.  Kąt natarcia minimum 280  

 

16.  Kąt zejścia (bez haka) minimum 250   
 

17.  Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu  

18.  Kolor nadwozia: czerwony.  

19.  Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia. 

Dopuszcza się zderzaki z wykończeniem w 

kolorze chromu. 

 

 

20.  Wymiary pojazdu [mm]: 

• długość: min. 5200 mm, 
• wysokość całkowita bez 

obciążenia: min. 1800mm, 
• rozstaw osi: min. 3000 mm, 
• szerokość min. 1800 mm. 
• minimalny promień skrętu 

nie większy niż 6,5m. 

• głębokość brodzenia 

pojazdu min. 800 mm, 

• wymiary przestrzeni 

ładunkowej, – co najmniej dł. 1600 

x szer. 1500 mm. 
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Lp. Warunki Zamawiającego 
Spełnienie wymagań – wypełnia 

wykonawca 

 

21.  Konstrukcja pojazdu o nadwoziu samonośnym, 

jednobryłowym czterodrzwiowym z paką typu 

…………………………. 

 

 

22.  Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, 

składane i ogrzewane. 

 

 

23.  Pełnowymiarowe koło zapasowe.  

 

24.  Światła przeciwmgielne przednie i tylne. Światła 

do jazdy dziennej. 

 

 

25.  Reflektory przednie halogenowe.  

 

26.  System zapobiegający blokowaniu kół podczas 

hamowania [ABS], system stabilizacji toru jazdy 

[ESP], system optymalizacji przyczepności 

podczas przyśpieszania [ASR], system 

wspomagający ruszanie z miejsca na 

wzniesieniach. 

 

 

27.  Wyposażenie pojazdu  

28.  Szyby boczne w kabinie sterowane elektrycznie.   

 

29.  Immobiliser   

 

30.  Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. 

przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny 

powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy, 

trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich 

miejsc. 

 

 

31.  Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca 

obsługę radia. 

 

 

32.  Kolumna kierownicy z regulacją w minimum 

jednej płaszczyźnie. 

 

 

33.  Centralny zamek sterowany z pilota.  

 

34.  Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z 

regulacją wysokości, wszystkie siedzenia przodem 

do kierunku jazdy. Podłokietnik z przodu. 

 

 

35.  Kolor foteli pasażerskich oraz wnętrza przestrzeni 

pasażerskiej w ciemnym kolorze, siedzenia 

wyłożone tapicerką z tkaniny odpornej na 

uszkodzenia i łatwą w czyszczeniu. 

 

 

36.  Klimatyzacja min. manualna  

 

37.  Głośniki z rozprowadzoną instalacją elektryczną 

rozmieszczone w pojeździe. 

 

 

38.  Instalacja radiowa wyposażona w antenę.  

 

39.  Radioodtwarzacz z gniazdem USB oraz  
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Lp. Warunki Zamawiającego 
Spełnienie wymagań – wypełnia 

wykonawca 

systemem Bluetooth wyświetlacz 

dotykowy minimum 6”. 

 

40.  Deska rozdzielcza wyposażona w 

prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu 

paliwa, wskaźnik poziomu płynu chłodzącego, 

komputer pokładowy itp. 

 

 

41.  Trzecie światło stop.  

 

42.  Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu.  

 

43.  Wspomaganie kierownicy. 

 

 

44.  Skrzynia ładunkowa zabudowana kontenerem w 

kolorze samochodu z możliwością dostępu z 3 

stron. Zabudowa wykonana z laminatu i 

aluminium . Otwory zabudowy zamykane 

roletami  w wykonaniu wodo- i pyło- szczelnym, 

wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden 

klucz pasujący do wszystkich zamków; 

 Przedział zabudowy wyposażony w oświetlenie 

typu LED włączane z tyłu zabudowy. Oświetlenie 

skrytek musi zapewnić oświetlenie powierzchni 

roboczej po bokach zabudowy i z tyłu pojazdu.  

Podłoga skrzyni ładunkowej wodoodporna z 

odprowadzeniem wody na zewnątrz pojazdu. 

Powierzchnia użytkowa przestrzeni ładunkowej 

nie mniejsza niż 1,5 m2, wysokość przestrzeni 

ładunkowej min. 800 mm, wymiary przestrzeni 

ładunkowej - co najmniej 1500 x 1500 mm, 

system zapewniający możliwość mocowania 

ładunku; 

 

 

45 Na wyposażeniu: zestaw narzędzi, podnośnik 

samochodowy, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, 

gaśnica proszkowa min. 1 kg 

 

 

46 Hak holowniczy fabryczny, homologowany, 

kulowy, z wyprowadzoną instalacją elektryczną i 

gniazdem 13-pinowym do podłączenia przyczepy. 

 

 

47 Masa przyczepy z hamulcem 3500 kg zgodnie ze 

świadectwem WE. 

 

48 Gniazdo 12 V - 2 szt. w przedziale kierowcy.  

49 W kabinie kierowcy radiotelefon przewoźny wraz 

z kompletną instalacja antenową. Radiotelefon o 

parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, 

moc 1 - 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHzw 
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Lp. Warunki Zamawiającego 
Spełnienie wymagań – wypełnia 

wykonawca 

trybie cyfrowym i analogowym, Min. 160 

kanałów. Wyświetlacz alfanumeryczny + ikony 

stanu pracy radiotelefonu,  

- radiotelefon analogowo-cyfrowy (dwie szczeliny 

TDMA) 

- cztery programowalne przycisków funkcyjne 

- zdalne programowanie drogą radiową 

•             blok nadawczo-odbiorczy z 

wyświetlaczem 

•             mikrofon typu „gruszka” 

•             antena samochodowa na pasmo pracy 

radiotelefonu + wtyk 

•             uchwyt  

•             instrukcja obsługi w języku polskim do 

radiotelefonu 

Minimum 24 miesiące na radiotelefon 

Radiotelefon zaprogramowany zostanie przez 

Zamawiającego. 

Miejsce montażu anteny oraz radiotelefonu należy 

uzgodnić z Zamawiającym. 

50 Samochód musi spełniać wymagania polskich 

przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem 

wymagań dotyczących  pojazdów 

uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie  warunków technicznych pojazdów 

oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 951, z późn.  zm.), a w 

szczególności winien być wyposażony w:   

 

• Belka sygnalizacyjna na dachu pojazdu – 

LED’owa niskoprofilowa (wysokość profilu 

lampy max. 70mm), wyposażona w światło barwy 

niebieskiej oraz szyld podświetlany STRAŻ barwy 

czerwonej (podświetlenie LED’owe), długość 

lampy dostosowana do szerokości dachu pojazdu, 

lampa nie może wystawać poza obrys dachu 

pojazdu, 

•  Dwie lampy LED do przodu pojazdu 

zamontowane w przedniej atrapie pojazdu, 

• Dodatkowe dwie lampa dachowe LED o 

wysokości max. 60 mm – zamontowana w tylnej 

części dachu pojazdu - z możliwością odrębnego 

włączania    

• Głośnik o mocy minimum 100 W 

zamontowany w przedniej atrapie pojazdu, 

• Wzmacniacz sygnału dźwiękowego o 

mocy minimum 100 W dedykowany do 
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Lp. Warunki Zamawiającego 
Spełnienie wymagań – wypełnia 

wykonawca 

współpracy z zastosowanym głośnikiem, z 

możliwością podawania komunikatów słownych 

na zewnątrz, generujący sygnały o zmiennym 

tonie ( minimum 3 sygnały o zmiennym tonie, 

zmian modulacji po uruchomieniu klaksonu 

pojazdu), 

 Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pochodząca 

od jednego producenta. 

 Zgodność z wymaganiami ustawowymi tj. 

homologacja na zgodność z R65 EKG/ONZ dla 

światła oraz R10 EKG/ONZ dla światła oraz 

wzmacniacza sygnałowego, 

Efektywność sygnalizacji dźwiękowej 

(wzmacniacz z głośnikiem) minimum 115dBA  z 

3-ech metrów bądź 110dBA z 7-miu metrów – 

poziom ekwiwalentny 

Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w 

kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy 

oraz dowódcy (optymalnie w podsufitce 

dachowej), do uzgodnienia z Zamawiającym w 

trakcie realizacji zamówienia. 

51 Samochód wyposażony w główny wyłącznik, 

umożliwiający odłączenie akumulatora od 

wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem 

tych, które wymagają stałego zasilania). 

Wyłącznik główny powinien znajdować się w 

zasięgu kierowcy. 

 

 

52 Pojazd wyposażony w wyciągarkę zamocowaną w 

przedniej części pojazdu. Uciąg minimum 4200 

kg. Długość liny minimum 27m. napęd wciągarki 

elektryczny. 

 

53 Gaśnica proszkowa ABC o masie środka 

gaśniczego 6 kg – przewożone w pojeździe 

 

54 Dodatkowe opony min. 16” typu All Terrain  

55 Pozostałe warunki zamawiającego  

56 Okres gwarancji: minimum 2 lata bez limitu 

kilometrów 

  

57 Okres gwarancji na lakier: minimum 2 lata bez 

limitu kilometrów 

 

58 Okres gwarancji na perforację : minimum 10 lat 

bez limitu kilometrów 

 

59 Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: maksymalnie 

10 l/100 km. 

 

60 Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz 

z samochodem: 

- instrukcji obsługi samochodu w języku polskim, 

- dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania 

samochodu, jako pojazd specjalny. 
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Lp. Warunki Zamawiającego 
Spełnienie wymagań – wypełnia 

wykonawca 

61 Do oferty należy dołączyć dokumenty 

potwierdzające parametry podlegające ocenie: 

- kopię świadectwa homologacji typu lub 

świadectwa zgodności WE  

- prospekty, dane serwisowe itp. 

 

 

62 W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się 

dokonywać bezpłatnie napraw przedmiotu umowy 

w zakresie gwarancji. Szczegółowe warunki 

gwarancji określa karta gwarancyjna dostarczona 

przez Wykonawcę wraz z samochodem. W 

przypadku konieczności naprawy przedmiotu 

umowy w okresie rękojmi lub gwarancji, 

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady 

przedmiotu umowy w terminie 14 dni licząc od 

dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. W 

przypadku konieczności zamówienia części, której 

termin dostawy jest dłuższy niż 14 dni, strony 

uzgodnią termin usunięcia wady uwzględniając 

czas niezbędny do sprowadzenia tej części. 

 

63 W okresie gwarancyjnym usługi świadczone będą 

w autoryzowanych punktach serwisowych 

producenta. Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić    co najmniej jedną autoryzowaną stację 

obsługi, w której wykonywane będą przeglądy ( 

na podstawie indywidualnych zleceń i na koszt 

Zamawiającego) i naprawy gwarancyjne 

(bezpłatne). 
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WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 

Przygotowuje  Wykonawca  zamówienia   zgodnie  z warunkami  Zamawiającego    
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Załącznik nr 3 do SWZ 

 
 
Zamawiający: 
Gmina  Mogielnica 

Wykonawca: 

………………………………………

………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa nowego, lekkiego, 

specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą (nazwa postępowania), 

prowadzonego przez Gminę  Mogielnica  (oznaczenie Zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  pkt. 

7.3 SWZ dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów, zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej i 

finansowej (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w 

postępowaniu). 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą 

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

……………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

 
 

Zamawiający: 
Gmina  Mogielnica 

 

Wykonawca: 
………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,  

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa nowego, 

lekkiego, specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą (nazwa 

postępowania), prowadzonego przez … (oznaczenie Zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1-6 oraz 

art. 109 ust. 1  pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

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

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

ZOBOWIĄZANIE 
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów  

na potrzeby realizacji zamówienia 
 
 

 
 
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………… będąc upoważnionym(/mi) do  

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 
 
reprezentowania (na okoliczność czego przedkładamy odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, lub 
pełnomocnictwo dla osoby / osób, która / które podpisał-a/-y niniejsze zobowiązanie):                   
 
 
…………………………….………………………………….………………………………………………..…… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 
 
 
o ś w i a d c z a m(/y), 
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do przepisu art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), odda Wykonawcy 
 
 
…………………………………………………………………....…………………………….…………….……. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) 

 
 
do dyspozycji niezbędne zasoby 1………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
    (zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby) 

 
 
na potrzeby realizacji zamówienia pn. dostawa nowego, lekkiego, specjalnego samochodu 
ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa zamówienia publicznego) 

 
przez cały okres realizacji zamówienia  i w celu jego  należytego wykonania.  
 
 
 
Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia to2: ………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………Nie dotyczy……………………………………………………………………. 
 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6  oraz 

art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp. 

 
 
 
……………………………………………….. 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                 
                                                                                        ………………….…………………..……………………… 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:  

•  potencjału technicznego lub zawodowego 

•  sytuacji finansowej i ekonomicznej 
2. np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane 

z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego 
podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu 
w wykonaniu zamówienia. 

3. wraz z podaniem informacji dotyczącej zawartej umowy np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy, itp. 

Wykonawca powołujący się na podmiot trzeci, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, będzie zobowiązany do 
złożenia, na potwierdzenie oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczącego spełniania 
warunków udziału w postępowaniu i zobowiązania przedłożonego wraz z ofertą, dokumentów, o których mowa w pkt. 
12.2.4 SWZ.  
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Załącznik nr 6 do SWZ 
Wykonawca: 
………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

Zamawiający: 

Gmina  Mogielnica 

 

 

 
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 

SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ* 

(ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY) 

 

W imieniu Wykonawcy: 

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

 

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

oświadczam, że: 

1. nie należę do tej samej grupy kapitałowej** 

2. należę do tej samej grupy kapitałowej, co inny Wykonawca, który złożył odrębną ofertę 

w niniejszym postępowaniu oraz przedstawiam w załączeniu dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia.** 

 
……….............…………………………………….. 
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką) 

 

.........................., dnia ……..........….2021 r. 

*grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2021 r. poz. 275), tj. wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez 
jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

 
**niepotrzebne skreślić 

 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
publicznego niniejszy dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 
 
Wykonawcy oświadczenie zobowiązani są złożyć w termie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej  informacji z otwarcia ofert. 
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Załącznik nr 7 do SWZ 
Wykonawca: 
………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

Zamawiający: 

Gmina  Mogielnica 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT 
  

Lp. 

Przedmiot dostaw 
(określić rodzaj usług jaki był 

wykonywany w taki sposób, aby 
Zamawiający mógł jednoznacznie 
stwierdzić, czy warunek wiedzy i 

doświadczenia określony w pkt. 7.3.2 
został spełniony) 

Wartość brutto 
dostaw [w zł] 

(w okresie 
ostatnich 3 lat) 

Termin realizacji dostaw  
(w okresie ostatnich 3 lat) Podmiot, na rzecz 

którego dostawy 
zostały wykonane Data 

rozpoczęcia 
dd/mm/rrrr 

Data 
zakończenia 
dd/mm/rrrr 

  
 

    

  
 

    

 RAZEM     

 
Do wykazu załączam dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wskazanych w niniejszym 
wykazie. 
 

             ……….............…………………………………….. 
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką) 

 
 

.........................., dnia ……..........….2021r. 

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz dostaw lub dowody potwierdzające czy dostawy zostały wykonane należycie 
budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 
dostawy były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 
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Załącznik nr 9 do SWZ 

Wzór umowy 

 

zawarta w dniu ...................... 2021 r. w   Mogielnicy  pomiędzy: 

…, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

……………… – …………………….  

a 

[__] z siedzibą w [__], ul. [__], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [__], pod numerem KRS [__], REGON [__], NIP: [__], zwaną 

dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

……………… – …………………….  

……………… – …………………….  

zwanymi dalej również łącznie „Stronami” a osobno „Stroną”. 

o następującej treści: 

Wykonawca został wybrany zgodnie z wynikiem prowadzonego przez Zamawiającego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie przepisu 

art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019, z późn. zm.); 

STRONY POSTANAWIAJĄ CO NASTĘPUJE: 

 

ARTYKUŁ 1 

INTERPRETACJA 

1) Tytuły użyte w Umowie mają na celu wyłącznie ułatwienie posługiwania się nią. 

2) O ile co innego nie wynika z kontekstu, słowa użyte w Umowie w liczbie pojedynczej obejmują 

te słowa w liczbie mnogiej i odwrotnie. 

3) „Artykuł” oznacza artykuł Umowy, o ile co innego nie wynika z kontekstu. 

4) „Załącznik” oznacza załącznik do Umowy, o ile co innego nie wynika z kontekstu. 

6) „Sprzęt” oznacza nowy, lekki, specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją 

gaśniczą 

6) O ile Umowa nie stanowi  inaczej, terminy użyte w zawiadomieniach przekazywanych na 

podstawie Umowy lub w związku z nią mają znaczenie przypisane im w Umowie. 
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ARTYKUŁ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu nowy, lekki, specjalny samochód 

ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą (W  RAMACH REALIZACJI  ZADANIA  „OSP-2021” 

POLEGAJĄCEGO  NA  UDZIELENIU PRZEZ  WOJEWÓDZTWO   MAZOWIECKIE  POMOCY  FINANSOWEJ). zwany 

dalej „Sprzętem”, zgodnie ze: 

a) Specyfikacją Warunków Zamówienia („SWZ”), określoną przez Zamawiającego  

w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, 

z późn. zm.); („Postępowanie Przetargowe”);  

b) ofertą złożoną przez Wykonawcę w ramach Postępowania Przetargowego („Oferta”),  

zwanymi dalej łącznie („Dokumentacją”).  

ARTYKUŁ3 

DOSTAWA SPRZĘTU 

3.1 Nie później niż  w  ciągu  ……….miesięcy od dnia zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy do  

odbiór nowy, lekki, specjalny samochodu  ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą.   

3.2 Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu przedmiotu Umowy w stanie 

gotowym do natychmiastowego z niego korzystania 

3.3 Jednocześnie ze Sprzętem, Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu szczegółowe instrukcje 

obsługi i konserwacji sprzętu w języku polskim.  

 

ARTYKUŁ 4 

ODBIORY 

4.1 Odbiór Sprzętu odbędzie  u Wykonawcy   w ……………………………………… 

4.2 Protokół odbioru będzie zawierał numery ……………………… 

ARTYKUŁ 5 

WYNAGRODZENIE 

5.1.  Strony zgodnie ustalają łączną kwotę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na 

………………… zł netto, co wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT wynosi kwotę 

……………….... zł brutto (słownie: ………………………………………..) („Wynagrodzenie”), 

zgodnie ze specyfikacją rzeczowo-wartościową stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej 

umowy. 

5.2.  Wynagrodzenie obejmuje zapłatę za przedmiot zamówienia, wszelkie inne koszty związane z 

wykonaniem Umowy wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT, oraz wszystkie 

koszty pochodne (między innymi: ubezpieczenia, opłaty celne, itp.) związane z wykonaniem 

Umowy. 

5.3.  Wykonawcy przysługuje Wynagrodzenie za wolny  od wad sprzęt  zgodnie z Umową.  
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ARTYKUŁ 6 

PŁATNOŚĆ 

6.1.  Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, 

przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze 

……………………, w terminie do 14 dni od otrzymania faktury. 

6.2       Wykonawca wystawia fakturę za  Sprzęt w terminie do 7 dni po podpisaniu protokołu odbioru 

wymienionego w Artykule 4.2,  

6.3.  Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia 

rachunku Zamawiającego kwotą Wynagrodzenia.  

6.4  Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może wystawić fakturę bez podpisu Zamawiającego 

na fakturze. 

6.5       Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odsetki w ustawowej wysokości za każdy 

dzień opóźnienia płatności po terminie określonym w ust. 1. 

6.6. Zamawiający ma prawo do potrącania z wierzytelności Wykonawcy z tytułu Wynagrodzenia 

wierzytelności Zamawiającego o zapłatę kary umownej przewidzianej Umową.  

ARTYKUŁ 7 

KARY UMOWNE 

7.1.  Wykonawca zapłaci na żądanie Zamawiającego karę umowną w przypadku: 

a)  nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca, w szczególności w razie niespełnienia przez sprzęt  warunków 

określonych w Dokumentacji lub zwłoki w wykonaniu zobowiązania określonego w 

Artykule 3.1. - w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień niewykonania 

prawidłowo postanowień umowy,  

c)  zwłoka w usunięciu awarii w terminie określonym w „warunkach gwarancji i serwisu” - w 

wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) brutto, za każdy dzień zwłoki, 

d)  niedotrzymania terminu dostarczenia Sprzętu zastępczego w terminie określonym  

w „warunkach gwarancji i serwisu”- w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) 

brutto, za każdy dzień zwłoki. 

7.2.   Wykonawca jest zobowiązany zapłacić na żądanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 

10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) brutto, za każdy przypadek 

naruszenia zasady poufności, o której mowa w ust. 12.1 – 12.4, albo podania w swoich 

materiałach informacyjnych i reklamowych informacji o wykonanej usłudze na rzecz 

Zamawiającego, a także przedstawieniu Zamawiającego na swojej liście referencyjnej, bez 

uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. 12.5. 

7.3.  Zastrzeżenie lub zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

7.4.  Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. 

7.5.  W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20% kwoty Wynagrodzenia, Zamawiający 

może od Umowy odstąpić.  
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ARTYKUŁ 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

8.1 Oprócz przyczyn wymienionych w przepisach prawa, Zamawiający może odstąpić od Umowy  

w przypadku: 

a) o którym mowa w Artykule 7.5, niezależnie od żądania zapłaty kary umownej; 

b) gdy Wykonawca pozostaje zwłoce z wykonaniem jakichkolwiek zobowiązań z tytułu 

Umowy; 

c) jeżeli z okoliczności wynika, że Wykonawca nie będzie w stanie wymienić wadliwego 

Sprzętu na nowy, wolny od wad w terminie określonym Umową; 

d) gdy Wykonawca rażąco narusza inne postanowienia Umowy;  

e) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

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

8.2 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

8.3 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w terminie 1 miesiąca od daty 

dowiedzenia się o okolicznościach je uzasadniających, z zastrzeżeniem ust. 8.5. 

8.4 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 8.1 pkt b i c, 

Zamawiający może złożyć niezwłocznie po przekroczeniu przez Wykonawcę wskazanych tam 

terminów, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu (art. 492 k.c.).    

8.5 Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie ogranicza go w możliwości dochodzenia od 

Wykonawcy kar umownych, o których mowa w Artykule 7.1, oraz odszkodowania, o którym 

mowa w Artykule 7.3. 

ARTYKUŁ 9 

GWARANCJA I SERWIS 

9.1.  Dostarczając Zamawiającemu Urządzenia wraz z Oprogramowaniem Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu gwarancji na jego bezawaryjne funkcjonowanie, zgodnie z warunkami 

określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

9.2.  Gwarancja nie będzie obejmowała wad będących następstwem eksploatacji sprzętu 

niezgodnie z instrukcjami dostarczonymi Zamawiającemu.  

9.3. Wykonawca udzieli ………….. miesięcznej gwarancji na bezawaryjne funkcjonowanie 

dostarczonego  sprzętu licząc od dnia odbioru potwierdzonego protokołem odbioru,  

9.5. Wraz z fakturą Wykonawca złoży Zamawiającemu „Oświadczenie gwarancyjne” według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy. 

 

ARTYKUŁ 10  

RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE 
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10.1 Wykonawca będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność względem Zamawiającego za 

wszelkie wady fizyczne i prawne dostarczonego  sprzętu, w tym za ewentualne roszczenia osób 

trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw 

autorskich, patentów pozostających w związku z wprowadzeniem sprzętu  do obrotu na terytorium 

RP. 

.  

10.2 W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu 

naruszenia praw autorskich lub praw własności przemysłowej dotyczących przedmiotu niniejszej 

umowy, Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty 

poniesione w związku ze skierowanym przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając 

Zamawiającego od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu. 

ARTYKUŁ 11 

POUFNOŚĆ 

11.1 Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim,  

w tym także nieupoważnionym pracownikom: 

a) informacji o sprzedaży, 

b) informacji i danych, które strony uzyskały w trakcie lub w związku z realizacją umowy, 

bez względu na sposób i formę ich utrwalania lub przekazania, w szczególności  

w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego o ile informacje takie nie 

są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących 

przepisów, orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich władz. Zasadą poufności nie 

jest objęty fakt zawarcia oraz warunki umowy. 

11.2 Ujawnienie przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej innym, niż opisane 

powyżej osoby fizyczne lub prawne, wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody drugiej 

Strony, chyba, że są to informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku 

naruszenia postanowień Umowy.  

11.3 Obowiązek zachowania poufności przewidzianej w niniejszym paragrafie obowiązywać będzie 

bezterminowo.  

11.4 Strona niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o ujawnieniu informacji, organie, któremu 

informacje zostały ujawnione oraz zakresie ujawnienia, ponadto Wykonawca zobowiązuje się 

do przedstawienia Zamawiającemu kopii dokumentów związanych z ujawnieniem. 

11.5 Wykonawca uprawniony jest do podawania w swoich materiałach informacyjnych  

i reklamowych informacji o wykonywanej usłudze na rzecz Zamawiającego a także do 

przedstawienia Zamawiającego na swojej liście referencyjnej, po prawidłowym wykonaniu 

usługi oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

11.6 Strony zobowiązują się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych jedynie w celu 

wykonania Umowy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 

(RODO). 

ARTYKUŁ 12 

CESJA 

12.1 Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie. 
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12.2 Wykonawca nie może przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zleceniodawcy na 

osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zleceniodawcy. Cesja dokonana bez 

takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków Umowy. 

ARTYKUŁ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

13.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

13.2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy w 

stosunku do treści oferty Wykonawcy, w sytuacji gdy dotyczy ona zmiany Sprzętu na inny o 

parametrach nie gorszych niż zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie i spełniających 

wymagania zawarte w SWZ – w sytuacji wycofania Sprzętu z produkcji przez producenta po 

zawarciu Umowy i braku jego dostępności na rynku. Obowiązek udowodnienia zaistnienia 

takiej sytuacji ciąży na Wykonawcy.  

13.3.   Rozwiązanie Umowy, w szczególności odstąpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy, jak 

również wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

13.4. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z umową rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

13.5 Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji odbioru sprzętu będącego przedmiotem 

umowy są: 

a)  ze strony Zamawiającego Jan  Bilski  tel. 607 855 778 

b)  ze strony Wykonawcy ............................   tel. .................................. 

14.5 Integralną część Umowy stanowi: 

- Załącznik nr 1 do Umowy – Warunki gwarancji i serwisu; 

- Załącznik nr 2 do Umowy – Oświadczenie gwarancyjne;  

- Załącznik nr 3 do Umowy – Protokół odbioru; 

- Załącznik nr 4 do Umowy – Specyfikacja rzeczowo-wartościowa. 

14.6 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

- WZÓR - 

Oświadczenie gwarancyjne 
do umowy ….… z dnia . . . . . . . . . . . . .   

 
Gwarancja udzielona przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...; zwaną dalej „Wykonawcą” 

 
na rzecz 
 
…, reprezentowanego przez: …………………………………………………, zwanego dalej 
„Zamawiającym”. 
 

1. Wykonawca jako gwarant, udziela niniejszym Zamawiającemu gwarancji na Sprzęt objętą umową 
………  z dnia …..…-……-2021 r.  

2. Składając niniejsze oświadczenie gwarancyjne Wykonawca zapewnia, że Sprzęt dostarczone w 
ramach umowy ……….… z dnia …… -……-2021 r .  są wykonane  
i  mają wszelkie właściwości odpowiadające warunkom określonym w powyżej wskazanej umowie 
oraz odpowiadają wymogom zawartym w SWZ.  

3. Gwarancja na Sprzęt udzielana jest na okres … miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, wskazanej w protokole odbioru, w którym Zamawiający potwierdził należytość 
i terminowość wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę. 

4. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Wszelkie roszczenia gwarancyjne kierowane mogą być na adres Wykonawcy, tj.: 

 

 

__________________________    ________________________ 
nazwa Wykonawcy    adres korespondencyjny 

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

Roszczenia gwarancyjne składane mogą być w formie pisemnej poprzez przesłanie stosownej 
korespondencji na adres korespondencyjny lub adres mailowy Wykonawcy wskazany powyżej z 
jednakowym skutkiem prawnym w zakresie skuteczności każdego ze sposobów doręczenia.  

Dopuszczalna jest zmiana adresu korespondencyjnego Wykonawcy jednakże wyłącznie na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zmiany/przeniesienia siedziby Wykonawcy za 
granicę zobowiązany jest on do wskazania swego przedstawiciela oraz jego adresu na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zmiana adresu do zgłoszenia uprawnień lub roszczeń gwarancyjnych jest skuteczna wobec 
Zamawiającego z datą otrzymania przez niego stosownej, pisemnej informacji. W przypadku 
braku powyższej informacji lub jej niezgodności z powyżej wskazanymi warunkami za skuteczne 
uznane będzie doręczenie lub próba doręczenia na adres wskazany na wstępie pkt. 5 powyżej. 

6. Za datę realizacji uprawnień lub zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego przyjmuje 
się datę nadania korespondencji pocztowej lub mailowej przez Zamawiającego. 
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7. Zakres uprawnień lub roszczeń Zamawiającego jest jednocześnie zakresem obowiązków 
Wykonawcy i obejmuje wedle wyboru Zamawiającego prawo do żądania: 

a) usunięcia wady fizycznej lub dostarczenia wyrobu wolnego od wad, 

b) zwrotu zapłaconego wynagrodzenia w całości lub w części, 

c) zapewnienia innych świadczeń zmierzających do utrzymania bądź przywrócenia właściwości, 
cech i funkcjonalności wyrobu, o których spełnieniu zapewnił Wykonawca podpisując umowę. 

8. Tryb, warunki, miejsce i terminy realizacji praw i obowiązków z tytułu udzielonej przez Wykonawcę 
gwarancji określone są w umowie ……… z dnia ……………2021 r, które to warunki Wykonawca 
niniejszym w całości potwierdza, akceptuje i zobowiązuje się do  ich bezwarunkowej realizacji. 

9. Wykonawca oświadcza, że udzielona Zamawiającemu gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani 
nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej mu rękojmi za wady. 

10. Wykonawca wyda Zamawiającemu w dacie odbioru przedmiotu umowy wszelkie dodatkowe 
dokumenty gwarancyjne, a przed ich wydaniem sprawdzi i zapewni ich zgodność z warunkami 
niniejszej gwarancji oraz zgodność oznaczeń znajdujących się na składnikach przedmiotu umowy 
z danymi znajdującymi się na dokumentach gwarancyjnych. 

11. W zakresie nieobjętym niniejszym oświadczeniem gwarancyjnym moc wiążącą mają warunki 
określone w umowie … z dnia …………… oraz zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy 
prawa. 

 
Sporządzono w …, dnia …….-……-2021 r. 

 
 
 
                                                                   …………………………………… 
          Wykonawca 
 

 

Potwierdzam odbiór w imieniu Zamawiającego 

 

 

 

 

Mogielnica dnia ……-……-2021 r. 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

- WZÓR - 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
WYKONANIA PRZEDMIOTU 

UMOWY  z dnia _ _. _ _.2021 r, 
 

sporządzony w dniu _ _ . _ _. 2021 r. w ……………………….. między: 
 

… - Zamawiającym 
 
a 

………………………………………………………………………… – Wykonawcą. 

1. Przedmiot umowy – nowy, lekki, specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją 

gaśniczą. 

2. Potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy. 

Ze strony Zamawiającego wykonanie przedmiotu Umowy potwierdza: 

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

Ze strony Wykonawcy wykonanie przedmiotu Umowy potwierdza: 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Strony niniejszym dokonały potwierdzenia:  
…………………………………………………………………………………………………………….. 

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

(WPISAĆ WŁAŚCIWE: niewykonania/wykonania zgodnie z Umową i w wyznaczonym terminie/ 
należytego/nienależytego wykonania Umowy). 

 
W przypadku gdy dotyczy szczegółowo opisać niewykonanie dostawy zgodnie z Umową; 
nienależyte wykonanie Umowy:  

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

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

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

 
4. Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego, a drugi dla Wykonawcy. 

 
 
 
 Zamawiający  Wykonawca 
 
 
 ……………………  …………………… 
 _ _ . _ _. 2021 r.  _ _ . _ _. 2021 r. 
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Załącznik nr 11 do SWZ 

 

 

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia 

obowiązków informacyjnych wynikających z RODO  

 

Wprowadzenie 

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków 

tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO6), w szczególności obowiązek informacyjny 

przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których 

dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 

RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, 

dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio 

pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO. 

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

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 

wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

Zamieszczone poniżej zapisy stanowią przykładowy wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy 

w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 

RODO. Oświadczenie takie, wymagane przez zamawiającego w SWZ, byłoby składane w ofercie. 

Proponuje się, aby treść oświadczenia została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza 

ofertowego. 

Poniższy wzór oświadczenia ma charakter przykładowy i należy go traktować jako materiał 

pomocniczy, który może być przydatny w związku z potrzebą zapewniania przestrzegania przepisów o 

ochronie danych osobowych w zamówieniach publicznych.  

 
6) rozporządzenie 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).  

 



 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji na  
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Zamawiający: 

Gmina  Mogielnica 

Wykonawca: 
………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

 
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków  

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 
 

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

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

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu oraz w przypadku 

uzyskania zamówienia także do realizacji umowy.* 

 

……...........................…………………………………….. 
(podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – wraz z pieczątką) 

.........................., dnia ……..........….2021 r. 

 

______________________________ 

1) 
rozporządzenie 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).  
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

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

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, 

za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:  iod@mogielnica.pl  

 


