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Ogtoszenie nr 554530-N-2020 z dnia 2020-06-25 r.

Ochotnicza Straz Pozarna w Stojadlach: „Zakup sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego

dia OS? w Stojadlach"

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanic obowi^zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projcktu lub programu wspolfinansowanego ze srodk6w Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamowienie mog^ ubiegac si^ wyl^cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych

dzialalnosc, lub dzialalnosc ich wyodr^bnionych organizacyjnie jednostek, ktore b^d^

realizowaly zamowienie, obejmuje spoleczn^ i zawodow^ integracj^ osob b^d^cych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podac minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalez^cych do jednej lub wi^cej

kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nic mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Post^powanie przeprowadza centralny zamawiaj^cy

Nie

Post^powanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiaj^cy powierzyt/powierzyli

przeprowadzenie post^powania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiaj^cy powierzyl/powierzyli prowadzenie

post^powania:
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Post^powanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajqcych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymienic zamawiajwch, ktorzy wspolnie przeprowadzajq post^powanie oraz
podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z
danymi do kontaktow:

Post^powanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawlaj^cymi z innych panstw
czlonkowskich Unit Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post^powania wspolnie z zamawiajiicymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej - maj^cc zastosowanic krajowe prawo zamowien

publicznych:

Informacje dodatkowe:

1.1) NAZWA 1 ADRES: Ochotnicza Straz Pozama w Stojadtach, krajowy numer
identyfikacyjny 712374287, ul. Strazacka 2 , 05-300 Stojadla. woj. mazowieckie, panstwo
Polska, tel. 691708511, e-mail gmina@minskmazowiecki.pl, faks .

Adres strony intemetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod ktorym mozna uzyskac doshjp do narz^dzi i urz^dzen lub
formatow plikdw, ktore nie ogolnie dost^pne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Podmiot prawa publicznego
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (/Vjc/i dotyczy):

Podzial obowi^zkow mi?dzy zamawiaj<)cymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
post?powania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania post?powania z
zamawiaj^cymi z innycb panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktdry z zamawiaj^cych jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzeme
post^powania odpowiadaji) pozostali zamawiaj^cy, czy zamowieme b?dzie udzielane przez
kazdego z zamawiajiicych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozostalych zamawiaj^cych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniezony, pelny i bezposredni dost^p do dokumentdw z post^powania mozna uzyskac
pod adresem (URL)
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Tak

www.bip.minskmazowiecki.pl

Adres strony intcrnetowej, na ktorcj zamieszczona b^dzie specyfikacja istotnych warunkow

zamowienia

Tak

www.bip.minskmazowiecki.pl

Dost^p do dokumentow z post^powania jest ograniczony - wi^cej informacji mozna uzyskac

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w post^powaniu nalezy przesylac:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczonc jest przeslanie ofcrt lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w

post^powaniu w inny sposob:

Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofcrt lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu

w inny sposob:

Nie

Inny sposob:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz^dzi i urz^dzen lub formatdw

plikow, ktore nie s^ ogolnie dost^pne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dost?p do tych narz^dzi mozna uzyskac pod
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adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM6WIENTA

II.l) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajqcego: „Zakup sredniego samochodu
ratowniczo-gasniczego dia OSP w Stojadtach'

Numer referencyjny: ZROSP.27L1.2020

Przed wszcz^ciem post^powania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

IL2) Rodzaj zamowienia: Dostawy

II.3) Informacja o mozliwoki skladania ofert cz^sciowych

Zamowienie podzielone jest na cz^sci:

Nie

Ofert>' lub wnioski o dopuszczcnic do udzialu w post^powaniu mozna skladac w
odnicsieniu do:

Zamawiajijcy zastrzega sobic prawo do udzielenia lijcznic nast^puj^cych cz^sci lub grup
cz^sci:

Maksymalna liezba cz^ki zamowienia, na ktore moze zostac udzielone zamowienie jednemu
wykonawcy:

11.4) Krdtki opis przedmiotu zamdwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc doslaM\ uslug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslug? lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamowienia jest zakup sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w zalqczniku nr 1 do SIWZ - Opis
przedmiotu zamowienia. Wykonawca udziela Zamawiaj^cemu 24 miesi^ce gwarancji i r?kojmi
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na podwozie, zgodnie z kodeksem cy wilnym. Wykonawca udziela Zamawiaj^ccmu 24 miesi^ce

gwarancji i r^kojmi na zabudow^, zgodnie z kodeksem cywilnym + dodatkowy okres gwarancji

zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy wskazanym w formularzu ofertowym

II.5) Glowny kod CPV: 34144210-3

Dodatkowe kody CPV;

II.6) Calkowita wartosc zamowienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci

zamowienia):

Wartosc bez VAT:

Waluta;

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw - szacunkowa calkowita

maksymalna wartosc w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupdw)

11.7) Czy przewiduje si^ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub

w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostan^ udzielone

zamowienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w ktorym realizowane b^dzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta

umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:

miesiqcach: lub dniach:

lub

data rozpocz^cia: lub zakonczenia:

Okres w miesi^cach Okres w dniach Data rozpocz^cia Data zakonczenia

1
2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
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FKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) WARUNKI UDZIALl! W POST^POWAMU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnicnia do prowadzcnia okreslonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to /. odr^bnych przepisow

Okreslenie warunkow: Zamawiaj^cy nie okresla warunkow w tym zakresie

Informacje dodatkowe

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkow: Zamawiaj^cy nie okresla warunkow w tym zakresie

Informacje dodatkowe

111.1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow: Warunek speini wykonawca, ktory udokumentuje wykonanie w okresie

ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie wykonal co najmniej 3 dostawy nowego samochodu
ratowniczo-gasniczyego klasy sredniej o wartosci min. 600 000,00 zl brutto kazdy.

Zamawiajqcy uzna warunek za spelniony na podstawie analizy zlozonego oswiadezenia
Wykaz wykonanych dostaw oraz zal^ezonych dowodow. W przypadku Wykonawcow
wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia (np. konsorcjum), przynamniej jeden z
wykonawcow musi wykazac spelnienie powyzszego warunku samodzielnie. Ocena spelnienia
lego warunku zostanie dokonana na podstawie zlozonego wykazu dostaw oraz zal^czonych
dowodow okreslaj^cych czy te dostawy zostaly wykonane lub wykonywane nale^cie.
Zamawiaj^cy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziah] w post?powaniu imion i nazwisk osob wykonuj^cych czynnosci przy realizacji
zamowienia wraz z informacje o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob:

Nie

Informacje dodatkowe:

in.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia okrcslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiajecy przcwiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiajecy przewiduje nast?pujece fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W CELU

WST^PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POST^POWANIU ORAZ SPEtNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w

postfpowaniu

Tak

Oswiadczenie o speinianiu kryteriow selekcji

Nie

111.4) WYKAZ OSWIADCZESf LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWC]^ W P0STE;P0WANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELL)

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1) zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urz^du skarbowego potwierdzaj^cego, ze

wykonawca nie zaiega z optacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesi^ce

przed upJywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj^cego, ze

wykonawca zawarl porozumienie z wiasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych

naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskal

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalcgiych piatnosci lub

wstrzymanie w calosci wykonania dccyzji wlasciwego organu. 2) zaswiadczenia wlasciwej

terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzaj^cego, ze wykonawca nie

zaiega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie

wczesniej niz 3 miesi^ce przed uptywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu

potwierdzaj^cego, ze wykonawca zawarl porozumienie z wlakiwym organem w sprawie spiat

tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskal

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych ptatnosci lub

wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu 3) odpis z wlasciwego rejestru
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lub z cenlralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odr^bne przepisy

wymagaj^ wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podslaw wykluczenia

na podstawic art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, w tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy

Pzp; 4) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i opiat lokalnych, o

ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z

2016 r. poz. 716);

III.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWC]^ W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOI^CI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

IIL5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST^POWANIU:

wykazu dostaw, a w przypadku swiadczeh okresowych lub ci^giych rowniez wykonywanych,

w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia

dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotdw, na rzecz kt6rych dostawy lub ushagi zostaly wykonane, oraz

zalgczeniem dowodow okrestaj^cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane

nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, referencje b^dz inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego dostawy byly wykonywane, a w przypadku

swiadczeh okresowych lub ciqglych s^ wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow -

oswiadczenie wykonawcy; w przypadku swiadczeh okresowych lub ciqglych nadal

wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich nale^te wykonywanie

powinny bye wydane nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uplywem terminu skladania ofert;

IIL5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

IIL6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWCY W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1 .Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji, o kthrej

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj^cemu oswiadczenie o przynaleznosci

lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej. W przypadku przynalemosci do tej

samej grupy kapitalowej wykonawca moze zlozyc wraz z oswiadczeniem dokumenty b^dz

2020-06-25, 10:1



"Firefox hnps://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=.

informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z innym wykonawc^ nie prowadz^ do zaklocenia

konkurencji w post^powaniu. 2. Ponadto Oferta musi zawierac: 1. Formularz oferty, 2.

Oswiadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp/ warunki udzialu oraz dot. podstaw wykluczenia, 3.

Zobowi^zanie podmiotu trzeciego do udost^pnienia zasobow (jezeli dotyczy), 4.

Pelnomocnictwa (jezeli dotyczy), 5. Pelnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jezeli dotyczy),

SEKCJA IV: PRQCEDURA

IV.l) OPIS

IV.1.1) Tryb udziclcnia zamowienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiaj^cy z^da wnicsienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si^ udzielenie zaliczck na poczet wykonania zamowienia:

Nie

Nalezy podac informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si^ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dol^czenia do

ofert katalogow elektronicznych:

Nie

Dopuszcza si^ zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dol^czenia do ofert

katalogow elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si^ zlozenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza si? zlozenie oferty wariantowej

Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty

zasadniczej:

Nie
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IV. 1,6) Pr/cwidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostan^ zaproszeni do udzialu w

post^powaniu

(przeiarg ogfoniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkutencyjay, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa b^dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony intemetowej, na ktorej b^d^ zamieszczone dodatkowe informacje dotycz^ce

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si? ziozenie ofert w

formie katalogow elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze ziozonych kataIog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporz^dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow;

IV.1.8) Aukcja clektroniczna
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Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony. negocjacje z oghszeniem) Nie

Nale^ podac adres strony intemetowej, na ktorej aukcja b^dzie prowadzona:

Nalezy wskazac elementy, ktorych wartosci b^d^ przcdmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si^ ograniczcnia co do przcdstawionych wartosci, wynikajijce z opisu

przedmiotu zamowienia:

Nale^ podac, ktore informacje zostan^ udost^pnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki b^dzie termin ich udost^pnienia:

Informacje dotycz^ce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob post^powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d^ warunki, na

jakich wykonawcy b?d^ mogli licytowac (minimalne wysokosci post^pien):

Informacje dotycz^ce wykorzystywanego sprz^tu elektronicznego, rozwi^zan i specyflkacji

technicznych w zakresie pol^czeh:

Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ziozyli nowych post^pieh, zostan^ zakwalifikowani do nast^pnego

etapu:

Warunki zamkni^cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENV OEERT

IV.2.1) Krytcria occny ofert:

IV.2.2) Kr>teria

Kryteria Znaczenie

Cena oferty brutto 60,00

Dodatkowy okres gwarancji na zabudow^40,00

IV.2.3) Zastosowanie proccdury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
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Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore musz^ spelniac wszystkie oferty.

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wst^pnych
bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert.

Nale^ podac informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczb? etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagah zamawiaj^cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu.

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwi^zania stanowi<}ce podstaw? do skladania ofert, jezeli zamawiaj:,cy przewiduje
nagrody:

Wst^pny harmonogram post^powania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi^zan.

Nale^ podac informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiuj^ce minimalne wymagania, ktorym muszq

odpowiadac wszystkie oferty:
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Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj^cych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia:

Informacje dodatkowe:

1V.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na ktorej b^dzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na ktorej jest dost^pny opis przedmiotu zamowienia w licytacji

eiektronicznej:

Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji eiektronicznej, w tym

wymagania techniczne urz^dzeh informatycznych:

Sposob post^powania w toku licytacji eiektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci

post^pieh:

Informacje o liczbie etapow licytacji eiektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy. ktorzy nie zlozyli nowych post^pien, zostan^ zakwalifikowani do nast^pnego

etapu:

Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w licytacji eiektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji eiektronicznej:

Termin i wamnki zamkni^cia licytacji eiektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy w

sprawie zamowienia publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotycz^ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si^ istotne zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
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1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i sporz^dzona b^dzie w

formic aneksu zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych. 2. Zamawiaj^cy

dopuszcza zmiany w zakresie: 1) W przypadku obiektywnej niemoznosci zapewnienia
wyposazenia samochodu odpowiadaj^cego wymogom zawartym w zal^czniku nr 1 do SIWZ z
powodu zakonczenia produkcji lub niedost^pnosci na rynku elementow wyposazenia po zawarciu
umowy - dopuszcza si? zmian? umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposazenia
pojazdu, pod warunkiem, ze nowe wyposazenie b?dzie odpowiadab pod wzgl?dem
funkcjonalnosci wyposazeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostan^ niezmienione lub b?d^
lepsze od pierwotnego. 2) W przypadku zaproponowania przez Wykonawc? szczegolnie
uzasadnionej pod wzgl?dem funkcjonalnosci, sprawnosci lub przeznaczenia albo wyposazenia

przedmiotu umowy, zmiany rozwi^zan konstrukcyjnych przedmiotu umowy w stosunku do
koncepcji przedstawionej w ofercie - dopuszcza si? zmian? umowy w zakresie zawartych w
zal^czniku nr Ido SIWZ rozwi^ konstrukcyjnych, tj. zmiana w zakresie przepisow i norm
technicznych. 3) W przypadku zmian korzystnych dla Zamawiaj^cego dopuszczalna jest zmiana

umowy w zakresie obnizenia ceny lub w zakresie wymogow zawartych w zalqczniku nr 1 do
SIWZ. 4) Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie zmiany miejsca przeprowadzenia miejsca
odbioru przedmiotu umowy oraz miejsca szkolenia dla przedstawicieli OSP. 5) W przypadku
zmiany przepisow prawa - dopuszczalna jest taka zmiana umowy, ktora umozhwi dostosowame

postanowieh niniejszej umowy lub przedmiotu umowy i jego wyposazenia do nowych przepisow
prawa. 6) W przypadku wprowadzenia zmian umowy niedopuszczalna jest zmiana umowy, ktorej
konsekwencj^ b?dzie zwi?kszenie ceny przedmiotu umowy. 7) W przypadku propozycji zmiany

umowy pochodz^cej od Wykonawcy, Zamawiaj^cy podejmie decyzje w zakresie zmiany umowy

maj^cej na uwadze okolicznosci czy zmiany proponowane przez Wykonawc? odpowiadaj^ jego
potrzebom oraz wymogom dotycz^cym wydatkowania srodkow publicznych zgodnie z

przepisami prawa, w szczegolnosci w zakresie wydatkowania ich w okreslonym roku
budzetowym. 8) Terminu realizacji przedmiotu zamowienia - gdy zaistniej^ okolicznosci maj^ce

wpiyw na prawidlow^ realizacj? umov/y (w szczegolnosci jezeli zmiana terminu realizacji b?dzie
zmiany korzystn^ dla Zamawiaj^cego lub zagrozone byloby terminowe realizowanie platnosci z

powodu ograniczonych zasileh budzetowych lub w przypadku zaistnienia sily wyzszej itp.).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udost?pniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):
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Srodki sluz^ce ochronie informacji o charakter/e poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu:

Data: 2020-07-03, godzina: 11:00,

Skrocenie terminu skladania wnioskow, ze wzgl^du na piln^ potrzeb? udzielenia zamowienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazac powody:

J^zyk lub j^zyki, w jakich mog^ bye sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

post^powaniu

> polski

IV.6.3) Termin zwiqzania ofertq: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Przewiduje si? uniewaznienie post?powania o udzielenie zamowienia, w przypadku

nieprzyznania srodkow, ktore mialy bye przeznaczone na sfinansowanie calosci lub cz?sci

zamdwicnia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Ofert? nale^ ztozyc Zamawiaj^ccmu w Urz?dzie Gminy Minsk Mazowiecki ul. Chelmonskiego

14, 05-300 Minsk Mazowiecki
I

ZALACZNIK 1 - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIQWYCH
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