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1Numer postępowania: PT. 2370.1.2018 

ZAMAWIAJĄCY: Skarb Państwa- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w 

Warszawie, ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa. 

w imieniu której działa jako pełnomocnik Zamawiającego: 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,  

zwana dalej: „SIWZ” 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp  

pn. 

 

„Dostawa specjalnego pożarniczego samochodu technicznego dla KP PSP w Piasecznie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr referencyjny: PT. 2370.1.2018  

 

 

Zatwierdził: 

 

 

Piaseczno, dnia  11.09.2018r. 

 



Strona 2 z 21 
 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1.    Dane Zamawiającego 

Skarb Państwa- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,  

ul. Domaniewska 40,  

02-672 Warszawa. 

  NIP: 526-179-67-33; REGON: 000173516  

w imieniu której działa jako pełnomocnik Zamawiającego: 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie 

ul. Staszica 19, 05-500 Piaseczno, tel. 22 7567243; fax. 227569815,  

email: piaseczno@mazowsze.straz.pl  

REGON: 013299612   NIP: 1230829317 

  

Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej:  

1. piaseczno@mazowsze.straz.pl  (dla korespondencji napływającej do zamawiającego) 

2. http://www.piaseczno.straz.pl (zakładka przetargi) - (adres strony internetowej, na której 

umieszczane są dokumenty dotyczące niniejszego przetargu) 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie i umieszczone na stronie 

internetowej Pełnomocnika Zamawiającego. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający 

nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

mailto:piaseczno@mazowsze.straz.pl
mailto:piaseczno@mazowsze.straz.pl
http://www.piaseczno.straz.pl/
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III. KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Opis przedmiotu zamówienia stanowią zapisy określone w niniejszej Specyfikacji. 

Kody CPV: 

34.14.42.10-3 - Wozy strażackie 

35.11.00.00-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa 

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa specjalnego pożarniczego samochodu 

technicznego dla KP PSP w Piasecznie zgodnie z  załącznikiem nr 1 do SIWZ – 

szczegółowy opisy przedmiotu zamówienia.  

1.1. Gwarancja 

Wymagany okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia łącznie z wyposażeniem wynosi 

minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego.  

 

IV. ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ 

 Nie dotyczy.  

V. KLAUZULE SPOŁECZNE 

Wskazania dotyczące klauzul społecznych (zatrudnienie osób niepełnosprawnych) zostały 

ujęte w kryterium oceny ofert oraz warunki opisane w rozdziale XXI niniejszej specyfikacji).  

VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7 USTAWY PZP 

 

Zamawiający nie przewiduje przedmiotowych zamówień. 

 

VII. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin realizacji zamówienia: do 10 grudnia 2018 r. 

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ: 

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
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okresie należycie wykonał co najmniej dostawę 1 pojazdu lekkiego lub średniego samochodu 

ratownictwa technicznego na kwotę co najmniej 500 tys. zł. brutto. 

 

X. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

 

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na podstawie art. 24 ust.1 oraz na podstawie art. 

24 ust. 5 

pkt. 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 

2015 r. – 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); 

 

pkt. 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;  

 

pkt. 8 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

BRAK  PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału  

w postępowaniu wykonawca przekazuje aktualne na dzień składania ofert oświadczenie - 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, dalej zwany: „JEDZ”, stanowiący Załącznik nr 5 

do SIWZ (wzór) wg wytycznych wskazanych w rozdziale XVI przedmiotowej specyfikacji. 

2. Pozostałe niżej wymienione oświadczenia i dokumenty są składane na wezwanie 

Zamawiającego. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej 

w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp  do 

złożenia następujących dokumentów:  
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1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż  

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) odpisu 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; 

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 

sprawie spłat tych należności; 

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 

8) Wykaz wiedzy i doświadczenia wg wymagań załącznika nr 4 do SIWZ wraz  

z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostawy.  
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9) świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie 

z przepisami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 – o ochronie przeciwpożarowej (tekst 

jednolity Dz.U. Nr 178, poz. 1380, z 2009r.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji  z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów 

służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia  oraz 

mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania  (Dz. U. Nr 

143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami) – Zamawiający dopuszcza złożenie świadectwa 

w terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia. 

10) Deklarację zgodności typu WE dla oferowanego pojazdu.  

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 

i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, 

- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 

Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 

zamiast: 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
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odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

4) odpisu 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; 

-    składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od terminu 

składania ofert, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem składania ofert. 

4. 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 ust. 3, 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- wystawione 

w terminie określonym odpowiednio w ust. 3. 

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

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w ust.1 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21  ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 

dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 

ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 
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6.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia na wezwanie w 

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-7. 

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

XII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca wraz  

z ofertą złoży oświadczenie wstępne w formie JEDZ, o którym mowa w części XI SIWZ. 

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do złożenia w terminie nie 

krótszym niż 10 dni. 

3. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

(Dz. U z 2016r. poz. 1126). 

4. W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie 

warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej 

walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota 

lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie 

średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający 

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
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w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

6. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w 

posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 

przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych 

oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Podobnie, w przypadku wskazania przez 

wykonawcę dostępności tych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 

XIII. PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.  

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – 

zgodnie z postanowieniem art. 23 ustawy Pzp. 

Oświadczenie w formie JEDZ składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa  

w ust. 2. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich 

nie może podlegać wykluczeniu z powodu zaistnienia podstaw określonych w art. 24 ust. 1, oraz 

w 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy  

z Wykonawców 

XIV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej z zastrzeżeniem 

zapisów rozdziału XVI SIWZ. 

2. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się pisemnie 

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),  faksu lub przy użyciu 
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środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 

i 615). 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach 

określonych w art. 38 ustawy Pzp, w każdej sytuacji Zamawiający dopuszcza formę pisemną, 

elektroniczną lub faks. Adres e-mail: piaseczno@mazowsze.straz.pl  ; faks +48 22 7569815 

4. W przypadku, gdy Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, 

Zamawiający zwraca się z prośbą o przesyłanie równocześnie pytań w wersji edytowalnej. 

5. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania.  

6. Wyjaśnienia treści SIWZ oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania 

zamieszczane będą na stronie internetowej pełnomocnika Zamawiającego www.piaseczno.straz.pl  

(zakładka przetargi) . 

7. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zebrania zamawiający zamieści na 

stronie internetowej, o której mowa w ust. 6. 

8. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie 

treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania 

udostępnia się na stronie internetowej. 

9. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy 

kierować na adres: Komenda Powiatowa PSP w Piasecznie, ul. Staszica 19, 05-500 Piaseczno z 

adnotacją: 

Korespondencja dotycząca przetargu pn.:  

Dostawa specjalnego pożarniczego samochodu technicznego dla KP PSP w Piasecznie. 

Nr sprawy PT. 2370.1.2018 

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami i do udzielania wyjaśnień 

dotyczących postępowania są:  

1) St.bryg. Mirosław Bosiek – tel. 668027953 – piaseczno@mazowsze.straz.pl  – sprawy 

techniczne, 

2) Mł.bryg. Jacek Kijo – tel. 783941148 – piaseczno@mazowsze.straz.pl – sprawy proceduralne 

mailto:piaseczno@mazowsze.straz.pl
http://www.piaseczno.straz.pl/
mailto:piaseczno@mazowsze.straz.pl
mailto:piaseczno@mazowsze.straz.pl
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XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres – 2 miesiące (60 dni). 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium 

na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 

dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium 

lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie  

oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę 

dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na 

podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest 

poczta elektroniczna.  

UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 

niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

4. JEDZ należy przesłać na adres email: piaseczno@mazowsze.straz.pl  

a. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, 

.doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. 

b. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać  

z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 

mailto:piaseczno@mazowsze.straz.pl
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wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z 

ww. formatów. 

c. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 

wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 

świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi 

bezpieczeństwa określone w ustawie.  

d. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony 

hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi 

przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe 

Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES 

Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.  

e. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej 

w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje 

dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym 

programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.   

f. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, 

aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego 

JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na 

identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty 1 – w takim przypadku numer ten musi być 

wskazany w treści oferty).   

g. Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej 

JEDZ. 

h. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ 

z serwera pocztowego zamawiającego.  

i. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na 

wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga 

szyfrowania tego dokumentu.  

5. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi. 
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6. Zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył swoją ofertę na Formularzu ofertowym, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

7. Warunki formalne sporządzenia oferty: 

1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika 

nie ulegającego usunięciu, z wyjątkiem JEDZ, który należy przesłać  

do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z wyżej wskazaną 

procedurą; 

2) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz tłumaczeniem na język polski; 

3) każda strona oferty wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę 

(osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 

upoważnionego do reprezentowania wykonawcy; 

4) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, w tym w załącznikach, muszą być 

podpisane własnoręcznie przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do 

reprezentowania wykonawcy; 

5) zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron 

powinna zaczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty; 

6) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy (oryginał lub poświadczone za zgodność notarialnie). 

7) kopie dokumentów muszą być podpisane za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) 

upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania wykonawcy; 

8) oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe 

zdekompletowanie; 

9) oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym 

opakowaniu z opisem: 

OFERTA NA: 

 

Postępowanie pn: „Dostawa specjalnego pożarniczego samochodu technicznego dla KP PSP 

w Piasecznie” 

 Nr referencyjny: PT. 2370.1.2018  

NIE OTWIERAĆ PRZED 23.10.2018r. GODZ. 10:00      

 

8. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 
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winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie 

informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

9.  Informacje te należy umieścić w osobnej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji 

zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.  

10. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, to znaczy: nazwy 

(firmy) wykonawcy oraz adresu, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, danych 

niezbędnych do oceny oferty, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  

11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. Zmiana oferty może być dokonana poprzez wycofanie złożonej oferty i złożenie 

nowej lub przez złożenie odrębnego oświadczenia, zmieniającego treść złożonej oferty, przy 

czym to oświadczenie powinno być złożone w taki sam sposób jak oferta, dodatkowo 

z określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

13. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po upływie terminu do ich składania zostaną zwrócone 

wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 

XVII. SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, informuje, że najpierw dokona oceny ofert, 

a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 87 ust.1 ustawy Pzp może żądać 

od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

3. Zamawiający zgodnie z art. 90 ustawy Pzp, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie 

wyjaśnień lub złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny.  

4. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty, 
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- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

5. Ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w rozdziale XXI.  

XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERTY 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2018r. godz. 09:45. 

2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ należy przesłać lub 

złożyć osobiście w siedzibie pełnomocnika zamawiającego adres: Komenda Powiatowa  

PSP w Piasecznie, ul. Staszica 19, 05-500 Piaseczno, pok. 201 (sekretariat).  

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2018r. godz. 10:00 w siedzibie pełnomocnika 

zamawiającego adres: Komenda Powiatowa PSP w Piasecznie, ul. Staszica 19, 05-500 

Piaseczno, pok. 206  

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 

informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca obliczy cenę wykonania przedmiotu zamówienia i wpisuje ją w formularzu 

ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 SIWZ. 

2. Stawka podatku VAT winna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.). 

3. Cena oferty winna być podane w złotych polskich. Cena winna być wyrażona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący 

sposób: 

- w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5, 

- w górę – jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 
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XX. WZÓR UMOWY  

  Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ . 

XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny  

i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. 

2. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

 

Nr kryterium Kryteria oceny    Znaczenie (waga) 

1.  Cena  (C)     – 60 % 

3.   Moc silnika (MS)    – 35 % 

4.   Aspekty społeczne (AS)   –  5 %  

 

1) CENA – C (waga 60 %) 1% = 1 pkt  

Ocena kryterium cena: 

C = (Cmin / Cb) x 60% 

C – ocena uzyskana przez ofertę w kryterium ceny 

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych 

Cb – cena oferty badanej 

 

2) Moc silnika – MS (waga 35 %) 

Ilość możliwych punktów do uzyskania: 

0 pkt. – za minimalną wymaganą moc silnika -  210 kW 

1 pkt – za każdy następny 1kW maksymalnie 35 pkt za wartość 245 kW  

W formularzu ofertowym należy podać oferowaną moc silnika. Uzyskanie 0 pkt.  

w przedmiotowym kryterium nie eliminuje oferty z dalszej oceny. W przypadku braku wskazania 

wartości mocy silnika w formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie do oceny wartość 210kW, 

przyznając Wykonawcy 0 pkt.  

 

4) Aspekty  społeczne – zatrudnienie  osób niepełnosprawnych do    wykonywania 

czynności w ramach realizacji zamówienia - (AS) - (waga 5 %). 

Zasady   oceny  ofert  wg  kryterium  „Aspekty  społeczne – zatrudnienie  osób 

niepełnosprawnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia”. 

Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną – osobę spełniającą przesłanki statusu 

niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej  i  

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 ze 

zm.). W  przypadku  kryterium  „Aspekty  społeczne – zatrudnienie  osób  niepełnosprawnych  

do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia (AS)” oferta otrzyma liczbę 

punktów wynikającą z tabeli poniżej: 

„Aspekty społeczne - zatrudnienie osób  

niepełnosprawnych do wykonywania 

czynności w ramach realizacji 

zamówienia” (AS). 

Liczba punktów 

Wykonawca  otrzyma  5  pkt w  przypadku   
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złożenia  oświadczenia, że w realizacji 

zamówienia będą uczestniczyły co najmniej 

dwie osoby niepełnosprawne”. 

5 pkt. 

Wykonawca  otrzyma  2,5 pkt w  przypadku  

złożenia  oświadczenia, że w realizacji 

zamówienia będzie uczestniczyła co 

najmniej jedna osoba niepełnosprawna”. 

 

2,5 pkt. 

Wykonawca otrzyma 0 pkt w przypadku, 

gdy nie zadeklaruje że w realizacji 

zamówienia będą uczestniczyć osoby 

niepełnosprawne.   

 

0 pkt. 

Uwaga: 

W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż  

jeden kwadrat w kryterium „Aspekty społeczne – udział przy realizacji zamówienia osób 

niepełnosprawnych - zatrudnienie osób niepełnosprawnych” na załączniku nr 3 do SIWZ – 

formularz ofertowy – Zamawiający przyjmie, że przy realizacji  zamówienia nie będą uczestniczyć 

osoby niepełnosprawne, a w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt. Udział osób 

niepełnosprawnych powinien trwać przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku 

wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest 

obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej. Uzyskanie 0 pkt.  

w przedmiotowym kryterium nie eliminuje oferty z dalszej oceny. 

  Wartość końcowa oferty zostanie wyliczona wg wzoru: 

Wc = C + MS + AS 

 

WC - wartość całkowita ocenianej oferty 

C - wartość kryterium ceny ocenianej oferty     

MS - wartość kryterium moc silnika ocenianej oferty 

   AS - wartość kryterium aspekty społeczne ocenianej oferty    

 

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 z najniższą ceną , a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający 

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

zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Z wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę 

najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy -

Załącznik nr 2 do SIWZ. 
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2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się  

od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 

w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 

94 ustawy Pzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.  

4. Wykonawca, będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w 

wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych)  

1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

–kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie,  

ul. Staszica 19, 05-500 Piaseczno 

Bank: PKO BP, Nr rachunku bankowego:  14 1020 1169 0000 8102 0108 1330 

z dopiskiem: wadium sprawa nr PT.2370.1.2018   

Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 

rachunku Zamawiającego. 
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3. Dokument potwierdzający wpłatę wadium w innej formie niż w pieniądzu należy dostarczyć 

do Zamawiającego (oryginał dokumentu) do dnia i godziny wskazanej jako termin składania 

ofert w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią.  

4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli 

wykonawca nie wniesie wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy. 

6. Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych  

w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

 

XXIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu 

podmiotowi, zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał interes  

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

przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ 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 Pzp. 

4. 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. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania 

dla tego rodzaju podpisu. 

6. 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. 
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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. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane 

w inny sposób. 

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi.  

11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania 

odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes 

Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.  

14. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. 

15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 

wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości 

lub w części. 

16. 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. 

17. 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:  
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- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy PSP w Piasecznie, 

05-500 Piaseczno, Staszica 19, piaseczno@mazowsze.straz.pl  , 

- inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczony został Inspektor Danych Osobowych , z 

którym można się skontaktować pod adresem: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl  

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy PT.2370.1.2018 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;   

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

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

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

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

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

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

- posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

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

XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

Załącznikami do SIWZ są: 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). 

2. Załączniki nr 2 do SIWZ - Wzór umowy. 

3. Załącznik nr 3 do SIWZ-  Wzór Formularza ofertowego. 

4. Załącznik nr 4 do SIWZ -  Wykaz dostaw.  

5. Załącznik nr 5 do SIWZ - JEDZ. 
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