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I. Zamawiający
OSP Bedlno
Bedlno 15 A
21-300 Radzyń Podlaski
NIP: 5381806411
REGON:03021181
Adres strony: www.ospbedlno.pl; http://www. ugradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl

II.Tryb postępowania przetargowego
Przetarg nieograniczony na dostawy o wartości nie przekraczającej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo
Zamówień Publicznych” (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843)
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 39-46 ustawy Pzp.

III. Użyte określenia:
•
•

„Zamawiający” – OSP Bedlno
„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie
niniejszej Specyfikacji;

•

„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

•

„Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.
U. z 2019 roku poz. 1843)

•

„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot
został w sposób szczegółowy opisany w punkcie IV SIWZ;

•

” Wykonawca”– podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na
wykonanie Zamówienia; z którym podpisana została umowa na realizację
Zamówienia

IV.

Określenie przedmiotu zamówienia

Zadanie Pt. „ Zakup i dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedlnie, Gmina Radzyń
Podlaski”

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa

fabrycznie nowego samochodu ratowniczo -

gaśniczego na potrzeby OSP Belno, Gmina Radzyn Podlaski.

2.Zakres rzeczowy:
L.P.

PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD

1
o
o
o

1.1.
o
o
o
o
o

Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód
Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących
pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2017 r., Nr 128 z
późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi.
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów
służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)
Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie
warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby
Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz.594).
Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr
3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki
transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 5).
Musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wydany
przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka.
Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia.
Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2
Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia min. 2020, silnik, podwozie i kabina tego samego
producenta.

1.2. Samochód musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-2 lub równoważnej).
1.3. Samochód kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej).
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Podwozie z kabiną

Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i
2.1. wyposażeniem) nie może przekroczyć 16 000 kg.

Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć:
o Kąt natarcia: min. 31 º,
o Kąt zejścia: min. 24º,
o Prześwit pod osiami min. 410 mm,
o Wysokość całkowita pojazdu: max. 3330 mm (z drabiną dwuprzęsłową)
2.2.
o Długość całkowita: max 7900 mm
o Kąt rampowy: min. 24 º.
o Graniczy kąt przechyłu bocznego przy obciążeniu pojazdu całkowitą masą rzeczywistą min 29 º
o Najmniejsza zewnętrzna obrysowa średnica zawracania max. 17,35 m

2.3.

Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i
wyposażeniem) w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu określonej przez producenta (liczone do tzw.
DMC technicznej) min. 3 %.

Układ napędowy pojazdu składa się z :
o
stałego napędu na wszystkie osie ,
o
skrzyni redukcyjnej,
2.4.
o
możliwość blokady mechanizmów każdej osi ,
o
zwolnice w piastach ,
Koła i ogumienie: koła pojedyncze na wszystkich osiach o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max.
2.5. prędkości pojazdu, z bieżnikiem terenowym;.
Silnik o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy
Minimalna moc silnika: 235 kW.
Minimalny moment obrotowy 950 Nm
Silnik spełniający normy czystości spalin EURO 6.
Mechaniczna skrzynia biegów z maksymalnym układem biegów 6+1 (wsteczny).
2.6
Ponadto pojazd wyposażony w
o
hamulce bębnowe na wszystkich osiach.
o
system ABS.
o
zawieszenie mechaniczne osi przedniej i tylnej
Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniająca dostęp do silnika z
systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1 + 1 + 4
(siedzenia przodem do kierunku jazdy). Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową. Wyklucza się
możliwość zastosowania kabiny załogowej osiągniętej poprzez skręcenie/sklejenie kabiny dziennej z modułem kabiny
brygadowej.
Kabina wyposażona minimum w:
o
indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy,
o
poprzeczny uchwyt do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny,
2.7.
o
elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich,
o
lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony,
o
lusterko rampowe – dojazdowe, przednie,
o
zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną w górnej części kabiny,
o
informację o włączonym/wyłączonym ogrzewaniu przedziału autopompy,
o
fabryczne radio
o
mocowanie 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO) umożliwiającym samodzielne ich zakładanie
bez zdejmowania ze stelaża. Mocowanie 2 sztuk aparatów ODO (dla dowódcy i kierowcy) zamocowane w
zabudowie na wysuwanej szufladzie w przedniej części zabudowy.

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości,
wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe i zagłówki,
fabryczna klimatyzacja,
immobiliser,
tempomat,
kamerę cofania
przygotowana instalacja pod radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania technicznofunkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra – w załączniku nr 6) do instrukcji
stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie
wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Samochód wyposażony w instalacje antenową
wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia,
umieszczona wizualna sygnalizacja otwarcia skrytek, podestów, podniesionego masztu oświetleniowego.
główny wyłącznik oświetlenia skrytek,
sterowanie zraszaczami podwozia

Kolorystyka:
o
podwozie – czarne lub grafitowe,
o
błotniki i zderzaki – białe,
o
kabina, zabudowa – czerwone RAL3000,
o
drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium.
2.8.
o
boczne ściany zabudowy posiadają taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (poziome i
pionowe).
o
oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego
o
spód zabudowy zabezpieczony dodatkowo lakierem do zabezpieczenia podwozi
Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach
2.9. otoczenia: od - 25ºC do + 40º C.
Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być
2.10. umieszczony za kabiną pojazdu i skierowany w lewo.
Pojemność zbiornika paliwa min. 200 litrów powinna zapewniać - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy.
Zbiornik AdBlue min 10 % pojemności zbiornika paliwa. Zbiorniki zlokalizowane wewnątrz zabudowy i zabezpieczone
2.11.
przed dostępem osób postronnych.
Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy paszczowy posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania
przyczepy o masie całkowitej minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podłączenia zasilania
2.12
przyczepy.
2.13
2.14
2.15
3

Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (klucze do kół, trójkąt itp.) w tym dwa kliny pod koła
mocowane na tylnym zwisie pojazdu.
Zaczepy do mocowania lin do wyciągania samochodu z przodu i z tyłu, dostosowane do masy własnej pojazdu.
Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.
Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza

Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu składa się z :
o
Oświetlenia ostrzegawczego
3.1.
o
Sygnalizacji dźwiękowej
o
Akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy

o
o
o
o

Systemu ładowania pojazdu podczas postoju
Instalacji przeznaczonej do ładowania wyposażenia dodatkowego (wewnątrz kabiny)
Oświetlenia zewnętrznego
Oświetlenia wewnętrznego

Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:
o belka wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy
o lampa sygnalizacyjna niebieska wykonana w technologii LED, zamontowana w tylnej części zabudowy z
możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie posiadająca funkcje oświetlenia pola
pracy
o dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości
lusterka wstecznego samochodu osobowego oraz dwie identyczne lampy sygnalizacyjne z przodu pojazdu na
owiewkach bocznych;
3.2
o urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200W
(lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy 200W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w
kabinie zapewniające dostęp dla kierowcy oraz dowódcy.
o zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowanie ruchem pojazdów,
o sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego.
o belka z oświetleniem dalekosiężnym LED z przodu pojazdu
o dodatkowy pneumatyczny sygnał dźwiękowy z możliwością sterowania przez kierowcę oraz dowódcę.

3.3

Instalacja elektryczna 24 V wyposażona w główny wyłącznik prądu zlokalizowany bezpośrednio przy akumulatorach.
Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej
maksymalnym obciążeniu.

Układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V. System powinien być kompletny,
gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja
3.4. wizualna podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Przewód automatycznie odłącza się w momencie uruchomienia
samochodu. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Długość przewodu min. 4m
Podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem
12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na
3.5. zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach
akumulatora.
Oświetlenie zewnętrzne Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające
oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1 m od pojazdu. Zastosowane lampy mają być
3.6
w standardzie IP67 oraz zamocowane nad każdą skrytką.
Oświetlenie wewnętrzne: Skrytki na sprzęt, przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie wewnętrzne
włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w
3.7.
kabinie kierowcy. Ww. oświetlenie wykonane w technologii pasków LED zamocowanych wzdłuż prowadnicy żaluzji.
4.

Zabudowa pożarnicza:

Rama pośrednia spawana, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez proces galwanizacji, wyposażona w zintegrowane
4.1. mocowanie autopompy.
Zabudowa samonośna w całości wykonana z aluminium (szkielet), w technologii skręcania z poszyciem z tego samego
4.2 materiału.
Wewnętrza cześć zabudowy wykończona blachą aluminiową, wewnętrznie anodowaną, a zewnętrznie lakierowaną.

Zabudowa powinna być zamontowana na ramie pośredniej, wyposażonej w amortyzujące elementy metalowo-gumowe.
Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, dodatkowo na dachu pojazdu jedna długa
skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję, szczelnie zamykana (do przewożenia m. in. łopat, wideł).
4.3. Konstrukcja dachu zabudowy w wykonaniu płaskim (bez wystających elementów) z wyznaczonymi ścieżkami
komunikacyjnymi. Nośność maksymalna 280 kg.
Aluminiowa drabina wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy. Stopnie w wykonaniu
4.4. antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiająca wchodzenie oraz pełen stopień.
Podesty robocze wzdłuż zabudowy muszą być wytrzymałe na obciążenie min. 180 kg i wykonane jako antypoślizgowe.
Nadkole w postaci uchylanego podestu z blokadą znajdującą się wewnątrz ostatniej skrytki. Podesty robocze o
4.5.
głębokości użytkowej min 430 mm zabezpieczone przed otwarciem za pomocą żaluzji.
Boczne skrytki w układzie 3+3 zamykane żaluzjami bryzo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym
wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować
4.6.
do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock), wyposażone taśmy ułatwiające zamykanie.
Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez
użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek.
4.7. Głębokość każdej skrytki nie powinna być mniejsza niż 550 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej
półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu.
4.8.

Przedział sprzętowy za kabiną pojazdu dostępny od strony dowódcy z zamontowanym pionowym panelem na sprzęt
burzący. Przedział wyposażony w mocowanie deski ratowniczej .
Zabudowa wyposażona w min. trzy szuflady-tace wysuwane przeznaczone do transportu
o Średniego zestawu narzędzi hydraulicznych (szuflada o konstrukcji 90% szerokości skrytki)
o Motopompy
o Agregatu prądotwórczego lub wentylatora oddymiającego

4.9. Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać
zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń
samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
*Zabudowa powinna posiadać dodatkowo mocowanie na motopompę pływającą klasy NIAGARA-2.
Skrytki zlokalizowane bezpośrednio przy nasadach tłocznych wyposażone w mocowanie na węże tłoczne (10 sztuk
4.10. W52 / 8 sztuk W75). Nie dopuszcza się aby w jednej skrytce było mniej niż 8 mocowań.
Dodatkowo ostatnia skrytka zabudowy wyposażona w pionowe mocowanie na:
o Stojak hydrantowy
4.11.
o Gaśnice
o Klucz hydrantowy
Zabudowa powinna posiadać min. trzy plastikowe skrzynki o pojemności 39 dm3, nośność 30 kg na wyposażenie bez
stałego miejsca.
Wewnątrz zabudowy powinien być zamontowany pojemnik wykonany z aluminium o pojemności 60 dm3 z wiekiem
przeznaczony na sorbent. Pojemnik zlokalizowany w dolnej części pojazdu dla łatwego dostępu, wyposażony w
4.13.
niezbędne uchwyty transportowe.
4.12.

4.14.

Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.

Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie
4.15. ostrzegawcze.
Układ wodno-pianowy
Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z:
o Zbiornika środków gaśniczych
o Autopompy
o Dozownika środka pianotwórczego
5.1.
o Zwijadła szybkiego natarcia
o Działka wodno-pianowe
o Systemu zraszania podwozia
5.

Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego, usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie
umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy.
Zbiornik powinien:
o posiadać właz rewizyjny,
o pojemność min. 3500 l (+/-1%),
5.2.
o spełniać nadciśnienie testowe 20 kPa,
o posiadać nasadę (DN75), znajdującą się pod zbiornikiem, umożliwiającą czyszczenie zbiornika,
o konstrukcja zbiornika nie może wychodzić powyżej powierzchni roboczej dachu
o umieszczony być w ramie pośredniej zabudowy,
o posiadać nasadę 1xDN75 z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu, z zaworem kulowym.
Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału kompozytowego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika
wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, oraz:
o powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych,
5.3.
o powinienem być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację,
o napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez nasady.
Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu o wydajności:
o min. 2400 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m,
o min. 500 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.
Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna
zmiana stopnia ciśnienia pompy (wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie
5.4.
sterowanych zaworów). Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania.
Wyklucza się konieczność uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami zalecanymi przez producenta, tzn. nie
częściej niż 250 motogodzin lub co 12 miesięcy. Autopompa od spodu zabezpieczona demontowana osłoną chroniącą
przed przedostawaniem się dużych zanieczyszczeń oraz od frontu przed dostępem do obszarów niebezpiecznych dla
operatora.
Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.:
o dwóch nasad tłocznych skierowanych po jednej na każdą stronę (nasady tłoczne zamontowane na zewnętrz
zabudowy)
o wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,
5.5.
o działka wodno-pianowego.
o zraszaczy
Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed

przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. Nasady tłoczne wyposażone w system zrzutu
ciśnienia / odwodnienia ich bez konieczności ściągania pokrywy nasady.
Elementy sterowania autopompą tzn. zawory nasad tłocznych zlokalizowane maksymalnie 160 cm od powierzchni
gruntu.
Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego wykonany z mosiądzu umożliwiający
5.7.
uzyskanie stężeń w zakresie 3% - 6%, w całym zakresie pracy autopompy.
Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były
nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m oraz musi być wyposażona w
5.8. automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające (tzw. trokomat), umożliwiające zassanie wody z
głębokości 1,5 m w czasie do 12 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 35 sekund.
5.6.

Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do
stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego
5.9.
całkowite odwodnienie przy możliwie najmniejszej ilości zaworów.
Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i
5.10. autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25oC, działający niezależnie od pracy silnika.
Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża
min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i
5.11.
rozproszonym. Zwijadło linii wysokociśnieniowej powinno być poprzedzone zaworem odcinającym wodę.
Działko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia, umieszczone na
dachu zabudowy pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający kulowy ręczny lub
5.12. rozwiązanie równoważne. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – od kąta limitowanego obrysem pojazdu do
min. 75o. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez
wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy. Działko wykonane ze stali nierdzewnej.
Pojazd musi być wyposażony w system dysz dolnych, (minimum 4 dysze) do podawania wody w czasie jazdy:
o min. dwie dysze zamontowane z przodu pojazdu;
o min. dwie dysze zamontowane po bokach pojazdu;
5.13.
System powinien być wyposażony w zawory odcinające dla dysz przednich i bocznych. Sterowanie z kabiny kierowcy.
W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy
pompy:
o manowakuometr,
o manometr niskiego ciśnienia,
o manometr wysokiego ciśnienia,
o manometr linii napełniania hydrantowego,
o wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
o wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
5.14.
o miernik prędkości obrotowej wału pompy,
o regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
o START/STOP silnika pojazdu,
o licznik motogodzin pracy autopompy.
o przycisk „obroty minimalne”
o sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na
sterowanie ręczne.
W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie

silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.
Urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy powinny być pochylone w kierunku operatora w celu dogodnej obsługi.
6.

Wyposażenie dodatkowe

6.1.

6.2.

Wyciągarka o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 9 t z liną o długości, co najmniej 28m wychodząca z przodu
pojazdu. Wyciągarka powinna być umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez galwanizację.
Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami
halogenowymi lub LED. Wysokość min. 4,5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w dwóch
płaszczyznach. Urządzenie powinno mieć funkcje automatycznego składania oraz odporny na zabrudzenia przewodowy
panel sterowania.

7.

Inne

7.2.

Minimalna gwarancja na zabudowę: 24 miesiące
Minimalna gwarancja na podwozie: 24 miesiące
Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego

7.3.

Minimum jeden punkt serwisowy podwozia w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego

7.1.

Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:
1) instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych
urządzeń i wyposażenia,
7.4.
2) dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo
o ruchu drogowym”.
3) instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim.

3.Wymagania podstawowe:
a)Zamawiający wymaga, aby dostarczony samochód był fabrycznie nowy, wolny od wad.
b)W przypadku stwierdzenia, że dostarczony samochód jest uszkodzony, bądź nie odpowiada
przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych,
Wykonawca wymieni go na inny właściwy na własny koszt.
c) Wykonawca zobligowany jest w ramach

zamówienia do dostawy fabrycznie nowego

samochodu do siedziby Zamawiającego z kompletem dokumentów.
d) Wykonawca zobligowany jest do zrealizowania dostaw w ramach ww. wraz z instrukcją w
jęz. polskim
e) Równoważne rozwiązania techniczne.
-W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których

mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym.
-W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są
podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz
wymagany standard. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie
obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i
materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
-Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy oznacza, że
zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy
spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego
niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub
oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy spełniają równoważne

wymagania,

Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki
dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca
udowodni, że dostawy które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania
określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
-Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę
oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka
dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie
przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że
Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające
zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności
dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do
certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o
ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany
wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria
określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji
zamówienia.

-Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

f)Gwarancja:
-Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt 24 miesięcznej gwarancji, liczony od daty
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
UWAGA: Wydłużenie okresu gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert opisanym w
rozdz. XV niniejszej SIWZ.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1
pkt 7 Ustawy Pzp.
7..Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
8.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

IV.

Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia : w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy.
UWAGA:

Skrócenie terminu realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert

opisanym w rozdz. XV niniejszej SIWZ.

V. Instrukcja dla Oferentów
1. Opis przygotowania oferty :
a)oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim pismem
komputerowym lub maszynowym lub inną trwałą techniką, zgodnie z wzorami formularzy,
gdy takie są dołączone do niniejszej Specyfikacji
b)wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być ponumerowane, ilość stron wpisana
do formularza oferty, przy czym numerowania nie wymagają strony nie zawierające żadnych
treści;- powyższe zalecenie ma charakter porządkowy.

c)dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy wg. obowiązujących przepisów,
d)w przypadku dokumentów w języku obcym wymagane jest dostarczenie tłumaczenia na
język polski;
e)oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń
woli w imieniu

Wykonawcy lub pełnomocników do występowania w jego imieniu.

Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile takie
pełnomocnictwo nie wynika z załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo do występowania
w imieniu Wykonawcy może być doręczone w dniu otwarcia ofert,
f)w przypadku oferty składanej przez konsorcjum oferta winna być podpisana przez
uprawnione osoby wskazanego w umowie konsorcyjnej lidera konsorcjum;
g)wszystkie poprawki lub wpisy w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby lub osób podpisujących ofertę,
h)cena oferty musi być podana liczbowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT,
i)jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną liczbowo i słownie, ważna będzie cena
wyrażona słownie,
j)koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca, z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 ustawy Pzp.
k)każdy Wykonawca może w niniejszym przetargu złożyć tylko jedną ofertę na zamówienie,
l)w przypadku składania oferty przez konsorcjum członkowie konsorcjum nie mogą
występować jako członek innego konsorcjum uczestniczącego w postępowaniu lub też
składać oferty samodzielnie;
m)w przypadku składania oferty przez grupę kapitałową członkowie tej grupy mogą złożyć
ofertę samodzielnie o ile wykażą, że istniejące powiązania nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami;
n)w przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty w przetargu, oferty te
podlegają odrzuceniu,
o)w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt l lub m lub nie możności wykazania
spełnienia warunku opisanego w pkt n, traktuje się, że Oferent złożył więcej niż jedną ofertę
na

zamówienie i oferty wszystkich konsorcjów jak też indywidualne, złożone przez

uczestnika konsorcjum lub członka grupy kapitałowej odrzuca się;

p)Oferent w treści oferty może zastrzec, które zamieszczone w niej informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
nie podlegają udostępnieniu innym uczestnikom postępowania przetargowego.
1.1.Podwykonawcy:
a)

W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania
przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

b) Jeżeli zmiana albo rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia
2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
a) W celu zachowania zasad uczciwej konkurencji Zamawiający wymaga by Oferent zamieścił
ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane do Zamawiającego oraz
oznakowane następująco: Oferta na „ Zakup i dostawa fabrycznie nowego średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Bedlnie, Gmina Radzyń Podlaski”.Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 22 lipca 2020
r. godzina 10.15".
b)Koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres oferenta, aby można ją było odesłać w
przypadku złożenia oferty po terminie.
c)W przypadku składania ofert przez konsorcjum na wewnętrznej kopercie umieszcza się jedynie
adres lidera konsorcjum.
d)W przypadku przesyłania oferty pocztą lub kurierem, gdy nie ma możliwości utajnienia danych
nadawcy, ofertę można składać w pojedynczej kopercie zawierającej opis jak podano w punkcie
a.
e)Koperta uszkodzona w drodze, co będzie potwierdzone przez doręczyciela, traktowana będzie
jako nie naruszona.
f) Zaistnienie sytuacji opisanej w pkt d i e nie może być podstawą kwestionowania
przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci działający samodzielnie, w konsorcjach lub grupach
kapitałowych z uwzględnieniem zastrzeżeń wynikających z odrębnych przepisów lub niniejszego
SIWZ.
3.1.O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone w art.
22.ust. 1 : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1pkt.12-23 ustawy Pzp;
-Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 ust. 12
ustawy).
-Wykonawca,

który

podlega

wykluczeniu

na

podstawie

art.

24

ust.

1

pkt

13

i 14 oraz pkt 16–20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę

z

organami

ścigania

oraz

podjęcie

konkretnych

środków

technicznych,

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
-Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2018 r. poz. 798), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1.1.Zamawiajacy nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5
1.2Wykluczenie wykonawcy następuje:
-w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której
mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit.
a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
w przypadkach, o których mowa:
-w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w art. ust. 1 pkt 13 lit. d,
-w art. 24 ust. 1 pkt 15,
-jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia stała się ostateczna;
-w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
-Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
-Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia :
Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny 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
powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofertzgodnie z zał. Nr 5 do SIWZ
Zamawiający uzna warunek opisany wyżej za spełniony jeżeli Oferent w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym
okresie zrealizował co najmniej 1 dostawę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
wykonuje co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie samochodu ratowniczo- gaśniczego
o wartości min.600 000 zł brutto.

3.Zamawiający dokonuje oceny ofert w niniejszym postępowaniu na podst. art. 24
aa. tj., w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.

VII.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

1.Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia , Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
1.2.Do oferty(formularz ofertowy stanowiący zał . nr 1 do SIWZ) każdy wykonawca musi
dołączyć:

a)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do
SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
b)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże samodzielnie(bez odrębnego wezwania ze
strony

zamawiającego)

oświadczenie

zamawiającemu

o

przynależności

lub

braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. –
zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W TRAKCIE OCENY I BADANIA OFERT
2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o
których mowa w art. 25 ust. 1
Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny 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
powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofertzgodnie z zał. Nr 5 do SIWZ

Zamawiający uzna warunek opisany wyżej za spełniony jeżeli Oferent w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym
okresie zrealizował co najmniej 1 dostawę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
wykonuje co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie samochodu ratowniczo- gaśniczego
o wartości min.600 000 zł brutto.
3.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:
-opisu oferowanego samochodu/wyposażenia obejmujące informacje potwierdzające spełnianie
przez ten pojazd/wyposażenie parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia -rozdz. IV pkt. 2 SIWZ-zgodnie z zał. Nr 7 do SIWZ
4.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VII.1
niniejszej SIWZ.
5.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na
ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VII.1 niniejszej SIWZ.
6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7.Jeżeli Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
a)składa oświadczenie zgodnie z zał. Nr 2 i 3
8. W przypadku polegania na innych podmiotach - w celu oceny, czy wykonawca polegając na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie

dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności:
-zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
-zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
-czy podmiot, 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.
9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3ustawy PZP na wezwanie zamawiającego,
jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne( Dz. U. z 2017 r. poz. 570)-wykonawca powołując
się na ww. przepis winien podać znak sprawy/nr postępowania do którego zostały dołączone
ważne oświadczenia/dokumenty w celu umożliwienia ich identyfikacji.
10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów, uzupełnienia, poprawienia w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

11.OFERTA WSPÓLNA
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o
którym mowa w rozdz. VII. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
2.Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
-partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
-oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
-każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdz.
VII. ust 1 lit a (Załącznik nr 2i 3 do SIWZ)
-wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
VIII. Warunki umowy
1.Z

Wykonawcą,

którego

oferta

zostanie

uznana

przez

Zamawiającego

za

ofertę

najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia zgodnie z Uzupełnionym
Wzorem Umowy, po usunięciu zapisów wykreślonych zgodnie z instrukcją przez Wykonawcę i
treści samych instrukcji.
IX. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 22 lipca 2020 roku do godziny 10.00 w siedzibie: - Gmina Radzyń
Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski; Powiat radzyński, woj. lubelskie, pokój
nr 3- sekretariat
Oferty należy sporządzić w postaci papierowej i opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz można
złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r.-prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
O zachowaniu terminu składania ofert decyduje data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania.
X. Wadium
10.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium.
10.2 Wadium może być wnoszone w formach dopuszczonych zgodnie z art.45 ust.6 ustawy Pzp.
10.3Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł brutto(słownie:
dziesięć tysięcy złotych)
10.4 Wniesienia wadium należy dokonać w wybranej przez oferenta formie przed terminem
ustalonym dla składania ofert nie później niż do dnia 22.07.2020 roku do godz. 10.00.
10.5 Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego: BS Radzyń
Podlaski nr 11 8046 0002 2001 003 4292 0001.z dopiskiem na przelewie WADIUM i oznaczyć.
„ Zakup i dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z
napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedlnie, Gmina Radzyń Podlaski” .
Za termin wniesienia wadium uznaje się, gdy kwota ujawniona będzie na koncie Zamawiającego.
10.6. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.
10.7. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do
końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą.
10.8. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty
odpowiedni dokument.

XI. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XII. Tryb udzielania wyjaśnień
Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie na adres
Zamawiającego lub przesyłane faxem do Zamawiającego na nr 83 413 18 00 lub przesłane pocztą
elektroniczną na adres ; a.belniak@radzynpodlaski.pl
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali
specyfikację istotnych warunków zamówienia lub złożyli zapytania, faxem, pocztą elektroniczną
lub w przypadku braku wskazanego numeru faxu lub e-maila pisemnie oraz umieści odpowiedź
na stronach internetowych wskazanych do publikacji SIWZ.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Oświadczenia i inne pisma Oferentów przesłane faxem lub pocztą elektroniczną zostaną uznane
jako złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostaną
niezwłocznie potwierdzone na piśmie przez przekazującego.
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:
W sprawach formalnych i merytorycznych:
- Pani Aleksandra Belniak tel.83 413 18 18 , e –mail:a.belniak@radzynpodlaski.pl
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) zamieści na stronie internetowej-http://www.
ugradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl., www.ospbedlno.pl; Tym samym wszelkie informacje

przekazywane

Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków

zamówienia i dotyczą wszystkich

Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu.

Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia
zawarte w Informacjach dla Wykonawców.
XIII. Otwarcie ofert
1.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22 lipca 2020 r. o godzinie 10.15 w Gminie Radzyń
Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyn Podlaski
2.Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zamawiający podaje nazwę i siedzibę
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz ceną ofertową za realizację zamówienia oraz inne
kryteria wyboru oferty. Następnie odbędzie się ocena ofert.

3.TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
1) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
2) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: m. in.: nazwy i adresu, informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego
punktu druku Formularza Ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio
oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa”
i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy
zamieścić stosowne odsyłacze.

XIV.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERY
1.Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie
wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia. Cena oferty – jest to kwota
wymieniona w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ), którą należy podać w zapisie
liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku.
2.Podstawą do określenia ceny oferty jest SIWZ wraz załącznikami.

XV. Kryteria i sposób oceny oferty
Komisja Przetargowa dokona oceny poszczególnych ofert w zakresie spełnienia wymogów
formalnych a następnie przystąpi do oceny poszczególnych ofert wg. określonych kryteriów.
Oferty rozpatrywane będą przez ich porównanie z pozostałymi ofertami w zakresie
poszczególnych kryteriów.
Oferty rozpatrywane będą oddzielnie.

Nr

1.

2.

3.

Nazwa kryterium

Cena
Gwarancja na nadwozie i
podwozie
□ 24 miesiące
□ 36 miesięcy
□ 48 miesięcy
Termin realizacji zamówienia:
□w ciągu 90 dni od dnia
podpisania umowy
□ w ciągu 60 dni od dnia
podpisania umowy
□w ciągu 30 dni od dnia
podpisania umowy

Obliczenie
przyznanych
punktów
O= Cn /Cob xW

0 pkt
10 pkt
20 pkt

Waga

60 %

20 %

0 pkt
10 pkt
20 pkt

C=CN/Cob x W

20 %

C-kryterium cena
Cn-cena oferty najkorzystniejszej
Cob –cena oferty badanej
W-waga-60%
G- okres gwarancji na nadwozie i podwozie
T- termin realizacji zadania
O-oferta najkorzystniejsza
O =C+G+T
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyskał w wyniku oceny ofert najwyższą
liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert.

XVI. Tryb ogłoszenia wyników przetargu
1.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą punktu
widzenia kryteriów przyjętych w SIWZ.
2.Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie
zasady i kryteria określone w SIWZ. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3.Po wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o treści
przewidzianej w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.
4.Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2
ustawy Pzp.
5Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
5.1Umowę regulującą współpracę Partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia, w
przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów
ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy Pzp);
6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
7. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej
ze wzorem umowy, załączonym w SIWZ (Załącznik nr 6 do SIWZ).

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez dokonywania ich
ponownej oceny, chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
9.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane zostanie do Biuletynu Zamówień
Publicznych.

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia.
2.Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości: 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
3.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
4.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach w:
-pieniądzu;
-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
-gwarancjach bankowych;
-gwarancjach ubezpieczeniowych;
-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
5.Zabezpieczenie można wnieść w pieniądzu lub w innych formach dopuszczonych w ustawie
Pzp.
6.Zabezpieczenie wykonania umowy Wykonawca wniesie w dacie zawarcia umowy w formie
pieniądza na rachunek Zamawiającego:. BS Radzyń Podlaski nr 11 8046 0002 2001 003 4292
0001.
7.W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania wniesionego w formie innej niż w
pieniądzu winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

8.Zabezpieczenie zostanie zwrócone wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 6, zgodnie z art.151
Ustawy tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za
należycie wykonane.
9.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady ustala się w
wysokości 30 % wysokości zabezpieczenia. Ww. kwota zwracana jest nie później niż w 15 dniu
po upływie okresu rękojmi za wady.

XVIII. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
a)Odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego;
b) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w
wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia w realizacji
przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w SIWZ.

c) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.
Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad
lub usterek,
1.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w kwocie 10 % wysokości zamówienia
wynagrodzenia umownego;
2.W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich potrącenia z
faktur wystawionych Zamawiającemu przez Wykonawcę
3.Kary, o których mowa w ust. 1 nie wykluczają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
innych roszczeń z tytułu poniesionych udokumentowanych strat z powodu nieterminowego
wykonania zlecenia Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

XIX. Możliwe zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Oferty oraz warunki tych zmian.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian istotnych postanowień umowy. Na podstawie
art.144 ust.1 pkt. 1ustawy Pzp.
XX. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych
osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia
obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:
Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy to w szczególności:
-wykonawcy będącego osobą fizyczną,
-wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
-pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone
w pełnomocnictwie),
-członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK),
-osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy to w szczególności:
-osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
-podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
-podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową
działalność gospodarczą,
-pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane -osobowe
zamieszczone w pełnomocnictwie),

-członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną
(np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
-Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio pozyskał.
-Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
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”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSP Bedlno, Bedlno 15 A, 21-300
Radzyń Podlaski
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Pt.„ Zakup i dostawa
fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedlnie, Gmina Radzyń Podlaski” znak sprawy:
OSP.271.1.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
3.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843), dalej „ustawa
Pzp”;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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;
5. 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;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7.

Posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących mając jednocześnie na względzie art. 8a ust. 2 Pzp tj.: w
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie
zamówienia
publicznego
lub
konkursu,

8. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
9. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
zgodnie z art. 8a ust. 4 Pzp tj.: wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
10. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
11. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
12. 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.
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio
pozyskał, jednakże ten obowiązek wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania,
gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami
(art.13 ust 4 RODO). Ponadto wykonawca musi 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 wyłączeń , o których
mowa w art. 14 ust 5 RODO.
Zamawiający zawarł stosowne oświadczenie dla Wykonawcy w formularzy ofertowym
stanowiącym zał. Nr 1 do SIWZ.
XXI. Środki ochrony prawnej

1.Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, 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, o których mowa w Dziale VI ustawy
Pzp.
Załączniki:
1.Formularz ofertowy- zał. Nr 1
2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- zał. Nr 2
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania- zał. Nr 3
4.Oświadczenie o nie przynależeniu do grupy kapitałowej/oświadczenie o przynależności
do grupy kapitałowej- zał. Nr 4
5.Wykaz realizowanych dostaw- zał nr 5
6.Wzór umowy- zał. Nr 6
7. Opis oferowanego samochodu/wyposażenia- ząl. Nr 7

