IG.271.1.2019

Michałowo, dnia 13.03.2019r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY nr IG.271.1.2019

O wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych

na realizację następującego zamówienia publicznego:

,,Dostawa używanego średniego samochodu pożarniczego 4x4
dla OSP JAŁÓWKA”

ZATWIERDZAM:

Marek Nazarko
Burmistrz Michałowa
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I. Nazwa i adres Zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia.
1. Zamawiającym jest Gmina Michałowo, reprezentowana przez Burmistrza Michałowo
Pana Marka Nazarko, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11
tel./fax: 85 713 17 77
Adres e-mail: kalinowski@michalowo.eu
Strona internetowa: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659438

NIP: 9662101673

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 715-1515
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.).
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 524581-N-2019 z dnia 13.03.2019r.
- strona internetowa Zamawiającego,
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
II. Informacje ogólne
1) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych – (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) zwanej w dalszej części „Pzp”, a także
wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze.
2) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień
publicznych.
3) Podstawa wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa
zamówień publicznych.
4) Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm).
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2016r. poz. 1126).
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego (Dz. U. z
2017r., poz. 2477).
d) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2017r., poz. 2479).
e) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r., poz. 419
ze zm.).
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5) Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r., poz. 459 ze zm.), jeżeli przepisy Pzp
nie stanowią inaczej.
6) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać:
a) pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami;
b) faksem (numer faksu: 85-713-17-77): w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami, z
zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej (pod rygorem
nieważności);
c) drogą elektroniczną
- w zakresie udostępnienia elektronicznej wersji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
umieszczania pism skierowanych do Wykonawców na stronie internetowej Zamawiającego
http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
7)

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

8)

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

9)

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

10) Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
11) Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie
przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
12) Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której
mowa w art. 91a ust. 1 Pzp.
13)

Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

14) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 Pzp).
15) Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiającego.
16) Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
17) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.
18) Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej.
19) Wykonawcy, zgodnie z art. 23 Pzp, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
20) W przypadku, o którym w art. 23 ust. 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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21) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
22) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w art. 23, została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1.Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego średniego samochodu pożarniczego
dla OSP Jałówka.
Wymagania ogólne:
- Rok produkcji nie starszy niż 1999r.,
- Pojazd ma spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań
dotyczących pojazdów uprzywilejowanych,
- Pojazd musi posiadać oznakowanie zgodnie z załącznikiem do rozkazu nr 14 Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej z dnia 26 lipca 2002r.,
- Pojazd musi być sprawny technicznie i bezwypadkowy,
- Pojazd musi posiadać silnik wysokoprężny (silnik Diesla) o mocy minimum 150 KM chłodzony cieczą,
- Pojazd musi posiadać 6-cio biegową, manualną skrzynię biegów + bieg wsteczny,
- Pojazd musi być aktualnie zarejestrowany na terenie Polski lub posiadać dokumenty pozwalające na
zarejestrowanie na terenie Polski,
- przebieg pojazdu nie może być większy niż 35 tyś km,
- pojazd musi być wyposażony we wspomaganie kierownicy,
- kierownica pojazdu musi być fabrycznie umieszczona z lewej strony samochodu.
Szczegółowe określenie pojazdu w załączniku nr 4 do SIWZ.
2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień CPV:
• 34114110-3 – pojazdy ratownicze
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców,
u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie
przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 - ustawy
Pzp;
2) Spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące:
a) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej –
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
b) Zdolności technicznej lub zawodowej –
zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
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V a. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5.
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzi podstawa
wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1- 2 i 4 ustawy Pzp, tj.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
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 środków dowodowych;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania.
2. Zakres żądania Zamawiającego, wraz ze wskazaniem dokumentów/oświadczeń niezbędnych w
celu potwierdzenia braku istnienia tej podstawy wykluczenia, wskazano w rozdziale 6 ust. 1 pkt 1
lit. a) SIWZ.
VI.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące
oświadczenia i dokumenty:
1) Wraz z ofertą:
a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
(wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) i spełnia warunki udziału
w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
SIWZ.
•

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie własne, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia;

2) Na żądanie zamawiającego –
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu ww. dokumenty żądane
będą również w odniesieniu do:
•

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli wykazują oni
spełnianie warunku w tym zakresie;

•

podmiotu, którego zasobami dysponował będzie Wykonawca realizując zamówienie, jeżeli
Wykonawca powołuje się na jego (podmiotu) zasoby w tym zakresie.
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Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp lub
w przypadku Wykonawcy zagranicznego – stosowne dokumenty wynikające z rozporządzenia
Ministra Rozwoje z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126).
W celu wskazania braku istnienia podstaw wykluczenia ww. dokument żądany będzie również
w odniesieniu do:
•

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

•

Podmiotu, którego zasobami dysponował będzie Wykonawca realizując zamówienie.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 6 ust. 1 pkt 2 lit. e), składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis, dotyczący
terminów wystawiania dokumentów, stosuje się odpowiednio.
b) Dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego i do akcji pożarniczych.
c) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ)
2. Formy złożenia oświadczeń i dokumentów wskazane zostały w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), przy czym:
a) oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu, dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
b) Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu, inne niż ww. oświadczenia, składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
3. Pełnomocnictwa:
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a) Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy.
b) Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisujących ofertę, o ile prawo do reprezentowania
wykonawcy nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego
Pełnomocnictwa składa się w formie właściwej dla dokonywanej czynności, zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego. Co do zasady - pełnomocnictwo zarówno do złożenia oferty,
do podejmowania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i do
wnoszenia środków ochrony prawnej składa się w formie pisemnej.
4. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
5. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki zostały
spełnione.
6. Na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. W tym celu zamawiający wezwie tego wykonawcę do złożenia w
wyznaczonym terminie (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, nie krótszym niż 5 dni)
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp. Dokumenty, składane przez wykonawcę, musza być aktualne na
dzień ich złożenia.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
VII.

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
Wykonawcy przekazują pisemnie.

oraz

informacje

Zamawiający

a

także

2. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości
związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod
adres: Urząd Miejski w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11. Zapytania mogą
być składane faksem pod numer: 85 713-17-77 lub na adres e – mail: kalinowski@michalowo.eu pod
warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie
podpisanego zapytania pocztą).
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, jednak nie później niż:
- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8
- 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.
4. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ
bezpośrednio u Zamawiającego, bez wskazania źródła zapytania oraz udostępni na własnej stronie
internetowej Zmawiającego.
5. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty.
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6. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Roman Kalinowski, tel. (85) 713-17-77 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 –
15.00.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku
polskim, w formie pisemnie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie
elektronicznej.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta musi zawierać:
a) Wypełniony formularz oferty, zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
b) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek
wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do SIWZ (na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp).
c) Oświadczenie RODO - załącznik nr 3
d) Uzupełniony załącznik nr 4 - karta opisowa pojazdu
4. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze
lub maszynie do pisania.
5. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszyte,
zbindowane). Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a
strony niewymagające podpisu – parafowane. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w
dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające
pełnomocnictwo.
6. Wszelkie poprawki w treści oferty musza być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania
oferty. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisujących ofertę.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
9. Zmiana i wycofanie oferty:
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu składania ofert.
2) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej
„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
3) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu
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i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
10. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, wraz z podaniem firm podwykonawców.
11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy Pzp.
W odniesieniu do każdej z zastrzeżonych informacji Wykonawca jest zobowiązany wykazać:
- że ma ona charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada
wartość gospodarczą,
- że nie została ona ujawniona do wiadomości publicznej,
- że podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Zamawiający zbada, czy zastrzeżone przez Wykonawcę informacje, maja charakter tajemnicy
przedsiębiorstwa (w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lub są jawne na
podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych) w oparciu o konkretny stan faktyczny.
Zamawiający informuje, ze badając zasadność zastrzeżenia konkretnej informacji nie będzie brał pod
uwagę cytowanych przez Wykonawcę ogólnych wyroków czy dowodzenia, że niezbędnym działaniem
podjętym w celu nieujawniania informacji do wiadomości publicznej jest fakt, że Wykonawca zastrzegł
ją w ofercie.
Elementy oferty, o których mowa powyżej, wraz z wykazaniem zasadności zastrzeżenia, powinny zostać
umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie, opisane „tajemnica przedsiębiorstwa”, dołączonej do
oferty (wraz z wykazaniem tego zastrzeżenia), zaś w treści oferty powinna zostać umieszczona
informacja, że są one zastrzeżone.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
SKŁADANIE OFERT:
1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej
kopercie lub opakowaniu.
2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Urząd Miejski w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11
3. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:
OFERTA W POSTĘPOWANIU NA

,,Dostawa używanego średniego samochodu pożarniczego 4x4
dla OSP JAŁÓWKA”
5. Oferty należy składać w:
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Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, Pokój nr 1 (biuro
podawcze)
do dnia 22.03.2019r. do godz. 10:00, codziennie w dni robocze, w godz. 7.15 - 15.15 lub za
pośrednictwem poczty. Decyduje data i czas wpływu do siedziby zamawiającego. Oferty złożone
po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
6. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu
składania ofert.
OTWARCIE OFERT:
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2019r. godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego,
Sala Narad nr 28.
8. Otwarcie ofert jest jawne.
9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10. Podczas otwarcia ofert zostaną podane następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy,
którego oferta jest otwierana, cena i okres gwarancji.
11. Informacje, o których mowa w pkt. 10, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
12. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
13. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie
udziału w postępowaniu.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z
okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.
Cena ofertowa brutto = cena netto + podatek VAT.
Cena ofertowa musi być podana w zł (PLN) cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego
podatku VAT.
Cena ofertowa powinna być aktualna na dzień składania ofert.
2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów. Cena podana w ofercie
powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz
warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Jeżeli złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego,
zamawiający zgodnie z przepisami o podatku o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
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4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości
cen.
5. Cenę oferty należy ustalić jako ryczałt dla zamówienia.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1.

Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Cena

Znaczenie
kryterium (%)
100 %

1) Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg
następującego wzoru:
Co
Cp = --------- x 100 pkt
Cb
Cp- ilość punktów badanej ceny oferty
Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej
2. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych wg
wzorów podanego w punkcie 1.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano
i uzasadnienie jej wyboru,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których
mowa w ust. 4 lit. a, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym - na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, jest obowiązany do jej zawarcia w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób, zgodnie z art. 94 ust.2 Pzp.
2. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej
nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny chyba, że w postępowaniu przetargowym złożono tylko jedną ofertę lub upłynie termin
związania ofertą.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zmawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wzór umowy.
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. O miejscu i terminie podpisania umowy
Zamawiający powiadomi telefonicznie.
2. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, umowa zostanie zawarta w formie
pisemnej.
3. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem wymagań i warunków Zamawiającego zawartych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie.
4. Zmiany do umowy będą mogły być dokonane na zasadach określonych w art. 144 ustawy - Prawo
zamówień publicznych.
5. Postanowienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym integralną część niniejszej
specyfikacji, co ma zapobiec sytuacji, w której Zamawiający może zostać posądzonym, iż zataił istotne
warunki umowy w celu nieuczciwego przeprowadzenia postępowania.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Z uwagi na to, że w przedmiotowym postępowaniu wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje
wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
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2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Wykonawca
może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie
na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji
zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym
wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
9. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
lub termin składania wniosków.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod
rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego
wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie
wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy,
którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie
o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego.
14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
15. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na
korzyść jednej ze stron.
16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964
r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi
inaczej.
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17. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
18. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
19. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków
formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp, niezłożenia
pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia
odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w
terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste
niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.
20. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza
postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu
zwraca się 90% wpisu.
21. Pozostałe kwestie dot. środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp pn. „Środki
ochrony prawnej”.
XVIII.
Informacje uzupełniające.
1.

Zasady udostępniania dokumentów: Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści
protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Zamawiający
udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku. Udostępnienie może mieć
miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania. W
sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

2.

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne wyłącznie dla
zakładów pracy chronionej oraz innych Wykonawców, których działalność, lub działalność ich
wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

3.

Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji świadczenia
uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje żadnych
wymagań w tym zakresie.

XIX.

Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie
mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz.1986
ze zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy.
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