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Rozdział 1. Zamawiający 

Nazwa Zamawiającego:  Ochotnicza Straż Pożarna w Zamieniu  

REGON:    140115950, 

NIP:     8222180900  

Adres:     Zamienie, ul. Osiedlowa 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki  

Strona internetowa:   www.bip.minskmazowiecki.pl  

Godziny urzędowania:  pon. 8.00-17.00, wt.-cz. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00  

Tel./fax.:  (25) 756 25 00 / (25) 756 25 50  

Adres poczty elektronicznej: isp@minskmazowiecki.pl  

Adres skrzynki ePUAP:  /OSPZamienie/domyslna 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl  

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

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

Dodatkowo zmiany, wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty dotyczące niniejszego 

postępowania udostępniane będą na stronie Zamawiającego 

https://www.bip.minskmazowiecki.pl/ w zakładce prowadzonego postępowania 

(ZAMÓWIENIA PUBLICZNEPrzetargiPrzetargi w 2021 roku Postępowanie w trybie 

podstawowym pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w 

Zamieniu”). 

Rozdział 2. Tryb oraz warunki udzielenia zamówienia publicznego  

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 

275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez 

przeprowadzania negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów 

unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2019. 2019 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy.  

2. W zakresie nie uregulowanym specyfikacją warunków zamówienia zastosowanie mają 

przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

4. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.  

5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

7. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z realizacją niniejszego 

zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności dotyczących 

zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp  

8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji.  

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 

pkt 8. 

10. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający 

nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 

Powodem niedokonania podziału jest to, że podział groziłby ograniczeniem konkurencji 
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albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania 

zamówienia. 

11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

14. Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 255 ustawy Pzp, zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, 

jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

 

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

dla OSP w Zamieniu 

2. Wspólny Słownik Zamówień: 34144210-3 – Wozy Strażackie  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie 

realizacji i odbioru określa załącznik nr 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.  

4. Zamawiający wymaga 24 miesięcy gwarancji i rękojmi na podwozie, zgodnie z 

kodeksem cywilnym. 

5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji na zabudowę od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru na okres min. 24 miesięcy + dodatkowy okres 

gwarancji wskazany w oświadczeniu Wykonawcy w formularzu ofertowym.  

6. Rozwiązania równoważne: Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia 

wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza 

do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia 

1. Zamawiający wymaga aby zadanie było zrealizowane w terminie 4 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  

1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 5 ust. 3 SWZ 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

d) zdolności technicznej lub zawodowej  

Warunek spełni wykonawca, który udokumentuje wykonanie w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 

3 dostawy nowego samochodu ratowniczo-gaśniczyego klasy średniej 
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o wartości min. 600 000,00 zł brutto każdy wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały 

wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

zostały wykonane należycie.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (np. konsorcjum), przynamniej jeden z wykonawców musi 

wykazać spełnienie powyższego warunku samodzielnie. 

 

Dowodami, o których mowa powyżej zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 

2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415), są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały 

wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w 

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 

miesięcy. 

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego 

wykazu dostaw (Załącznik nr 5 do SWZ) oraz załączonych dowodów 

określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. 

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia.  

3. Podstawy Wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy 

Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2 i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki:  

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
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aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami 

ścigania, lub zamawiającym;  

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

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których 

mowa w ust. 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza 

wykonawcę.  

7. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp  

 

Rozdział 6. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

wykazania braku podstaw wykluczenia  (podmiotowe środki dowodowe) 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) Formularz ofertowy – stanowiący załączniki 2 do SWZ 

2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z 

załącznikiem nr  3 i 4 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach, stanowią 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu oraz tymczasowo zastępują wymagane przez zamawiającego 

podmiotowe środki dowodowe. 

3) Dokument, o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 3 SWZ jeżeli Wykonawca w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów. 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 stanowiące Załącznik 4 do SWZ (oświadczenie 

o braku podstaw do wykluczenia) każdy z Wykonawców składa osobno, natomiast 

oświadczenie z Załącznika 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców w zakresie, w 

jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z własnym oświadczeniem, o którym 

mowa w pkt 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 
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6) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy; w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się 

o zamówienie – zgodnie z Rozdziałem 8 SWZ. 

2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 

złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających: 

1) Brak podstaw do wykluczenia: 

a) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz.275), 

z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SWZ 

b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczego, w zakresie art. 109 ust. 1 

pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

2) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

a) Wykaz wykonanych dostaw, a  w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały 

wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy   

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit b składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji nie ogłoszono 

upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z 

wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w 

innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
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się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 

złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności 

przepisy: 

1) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  

2)  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie  

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  

4) innych aktów wykonawczych do ustawy Pzp 

 

Rozdział 7. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

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

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.  

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, 

że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  
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1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2)  sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.  

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4, a 

także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem wykonawcy.  

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

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

postępowaniu. 

7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 

polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby. 

8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego 

zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje 

się na jego zasoby, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do SWZ.  

 

Rozdział 8. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja) 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie są zobowiązani do ustanowienia 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

Dokument ten powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Podpisy powinny być złożone 

przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.  

2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 2 SWZ, składa każdy z 

wykonawców. W zakresie potwierdzenie braku podstaw wykluczenia – Zał. 4 do SWZ – 
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składa każdy z wykonawców osobno, natomiast w zakresie spełniania warunków udziału 

w postępowaniu  - Zał. 3 do SWZ - wykonawcy składają również osobno w zakresie w 

jakim wykazują spełnianie tych warunków.   

4.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy.  

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

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 

polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących prac 

związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach niniejszego postępowania.  

 

Rozdział 9. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy 

składania ofert) 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

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

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej na adres email 

isp@minskmazowiecki.pl (przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla 

oferty oraz składanych wraz z nią dokumentów) 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.  

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP).  

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do 

komunikacji” wynosi 150 MB.  

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 

niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 

postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 

głównej z zakładki Postępowania. 
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7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).  

8. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  

1) W sprawach merytorycznych – Paweł Tafil tel. (25) 756 25 25,  

2) W sprawach proceduralnych – Ewa Klukiewicz tel. (25) 756 25 31, e-mail 

isp@minskmazowiecki.pl 

 

Rozdział 10. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 

 

Rozdział 11. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 22.07.2021 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu 

związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o 

wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

 

Rozdział 12. Sposób przygotowania i złożenia oferty 

1. Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej 

„wniosek” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu 

oferty/wniosku. Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym 

mailto:isp@minskmazowiecki.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

6. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 

został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu  

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

10. Podpisy wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą 

spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

 

Rozdział 13. Składanie i otwarcie ofert 

1. Oferty należy składać do dnia 23.06.2021 r. do godz. 12:00. 

2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Złożenie, zmiana jak i wycofanie oferty następuje zgodnie z postanowieniami Rozdziału 

12 ust. 8 niniejszej SWZ. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2021r. o godzinie 13:00.  

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania.  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: (1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz 

siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach 

zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; (2) cenach lub kosztach 

zawartych w ofertach. 

 

Rozdział 14. Opis sposobu obliczenia ceny  

1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

2. Wykonawca określi cenę ryczałtową realizacji zamówienia w PLN cyfrowo i słownie 

uwzględniając należny VAT. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w obcej walucie, 

wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w 

PLN. 

4. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. 

5. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

zgodnie z zasadą matematycznego zaokrąglenia. 

6. Cena podana w formularzu oferty jest ceną uwzględniającą wszystkie koszty wykonania 
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zamówienia określone w dokumentacji niezbędne do wykonania zamówienia. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny 

lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 

towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.  

9. W ofercie, o której mowa w ust. 8, wykonawca ma obowiązek:  

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy 

miała zastosowanie. 

 

Rozdział 15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Wybór oferty dla zamówienia dokonany zostanie dokonany na postawie następujących 

kryteriów: 

Kryteria oceny ofert waga 

Cena oferty  brutto - K1 60 pkt 

Dodatkowy okres gwarancji na zabudowę - K2 40 pkt 

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: 

K = K1 + K2 

K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w dwóch kryteriach 

K1 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto” 

K2 – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Dodatkowy okres 

gwarancji na zabudowę” 

2. Kryterium nr 1 – cena oferty brutto 

 

K1 =
             C min         

C b
 x 60 pkt  

gdzie:  

K1 – punkty uzyskane w kryterium cena ofert brutto przez Wykonawcę badanego  

Cmin – najniższa cena wśród ofert złożonych przez Wykonawców 

Cb – cena brutto badanej oferty 

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 60 pkt. 

3. Kryterium nr 2 – dodatkowy okres gwarancji na zabudowę 

1) Zamawiający informuje, że okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.  

2) Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.  
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3) Wykonawcy w kryterium „dodatkowy okres gwarancji na zabudowę” mogą uzyskać 

od 0,00 do 40,00 pkt. Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad 

Dodatkowy okres gwarancji na zabudowę 0 miesięcy – 0 pkt; 

Dodatkowy okres gwarancji na zabudowę 12 miesięcy – 20 pkt 

Dodatkowy okres gwarancji na zabudowę 24 miesięcy – 30 pkt 

Dodatkowy okres gwarancji na zabudowę 36 miesięcy – 40 pkt 

4) Podanie innego okresu gwarancji w ofercie zostanie potraktowane jako niezgodne z 

treścią SWZ i będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

4. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej 

kryteria oceny ofert, na podstawie oświadczenia wykonawcy, zawartego w formularzu 

ofertowym, w którym wykonawca wykaże cenę brutto oraz okres gwarancji jaki oferuje. 

5. Łączna ilość punktów, stanowiąca sumę punktów przyznanych w poszczególnych 

kryteriach, może wynieść maksymalnie 100. 

6. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z 

matematyczną zasadą zaokrąglania. 

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej 

wadze.  

8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający 

wybiera ofertę z najniższą ceną. 

9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 7, zamawiający 

wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

 

Rozdział 16. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem 

art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

2. Zamawiający może zawrzeć́ umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia złożono tylko jedną ofertę.  

3. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach 

określonych we wzorze umowy, który stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.  

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić́ postępowanie.  

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

6. Przed podpisaniem umowy wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o 
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udzielenie zamówienia, w przypadku wyboru, jako najkorzystniejszej oferty złożonej 

przez te podmioty. 

 

Rozdział 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego 

wykonania  

Rozdział 18. Podwykonawcy  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcom. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę nazw 

ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu niemniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

Rozdział 19. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do treści tej umowy 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy na warunkach określonych 

we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.  

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym we 

Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. 

4.  Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej.  

 

Rozdział 20. Obowiązki informacyjne 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

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:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Zamieniu 

 inspektorem ochrony danych osobowych jest Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w 

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

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. 

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zamieniu” 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 73 i art. 74 ustawy Pzp; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

a) zgodnie z art. 78 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; 

b) w celach archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 r. poz. 164 z późn. 

zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych**; 

− 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 ***, jednakże w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie 

żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia tego postępowania; 

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

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

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 Jednocześnie Zamawiający przypomina na ciążącym na Panu/Pani względem osób 

fizycznych obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO, których dane zostaną 

przekazane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które 

zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba 

że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art.14 ust 5 RODO.  
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** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

Rozdział 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu 

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

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale IX tej ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują wykonawcom, 

a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia lub 

poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp.  

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi 

Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

4. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu 

odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię 

tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie:  

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej,  

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od 
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dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej, 

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 

o wyniku postępowania;  

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w 

Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

3) Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w 

Dziale IX „Środki ochrony prawnej ustawy Pzp 

 

Rozdział  22 Załączniki do SWZ  

1. Załącznik nr 1 do SWZ -  Opis Przedmiotu Zamówienia 

2. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy  

3. Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu 

4. Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

5. Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz wykonanych dostaw 

6. Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o przynależności /braku przynależności do grupy 

kapitałowej 

7. Załącznik nr 7 do SWZ – Wzór umowy  

8. Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego 

9. Załącznik nr 11 do SWZ – ID postępowania 
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