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Rozdział I. Dane Zamawiającego. 
1. Dane Zamawiającego: 

KOMENDA MIEJSKA 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

W Częstochowie 
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 82/94  

42-200 Częstochowa 
 

 NIP: 5732307232,  REGON: 151403844 
 tel.: (34) 361-55-21; fax.: (34) 361-55-69 
 adres strony internetowej: www.straz.czestochowa.pl, e-mail: sekretariat@kmpsp.czest.pl 
 godziny urzędowania: w godz. 7:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy 
 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 
 
 st. kpt. Rafał Jureczko  tel. (34) 361-55-21 wew. 551 
        st. kpt. Paweł Froch tel. (34) 361-55-21 wew. 202 

kpt. Paweł  Gronkiewicz  tel. (34) 361-55-21 wew. 201 
 ogn. Łukasz Sączek tel. (34) 361-55-21 wew. 555 
 

3. Zamawiający działa w imieniu własnym i na swoją rzecz. 
 
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 144 000 EURO, na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579, z późn. zm.) dalej zwaną „uPzp”. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego 
i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy 
przywoływanej ustawy  Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na 
jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - 
Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. 2017 poz. 459). 
 

2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury 
odwróconej określonej w art. 24 aa uPzp. 

 
Rozdział III. Przedmiot zamówienia 
1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na:  

„Dostawę jednej sztuki średniego samochodu ratownictwa technicznego (z żurawiem)”. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia wg kodu CPV: 
341444200-0 Pojazdy służb ratowniczych, 34144210-3 Wozy strażackie 
 

3. Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące wymagania: 
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami, 
c) winien posiadać uzgodnione oznaczenie zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 1.5 

załącznika nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna. 
 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja 
techniczna, a szczegółowe warunki realizacji załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy. 

 
 
 

http://www.straz.czestochowa.pl/
mailto:sekretariat@kmpsp.czest.pl
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000459
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Rozdział IV. Składanie ofert częściowych i wariantowych.  
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Rozdział V. Zamówienia uzupełniające. 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp.  
 
Rozdział VI. Termin wykonania zamówienia. 
Wykonawca zobowiązuje się wydać przedmiot umowy w terminie do dnia: 10 grudnia 2018 roku. 
 
Rozdział VII. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków oraz podstawy wykluczenia 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 

art. 22 ust. 1 i 1b ustawy PZP, tj.: 
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów –  

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej 
wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę 
oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 2 SIWZ. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej –  
 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej 

wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę 
oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII ust.2 SIWZ. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej -  
 Wykonawca musi wykazać, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie – Zamawiający 

określa warunek w sposób następujący: 
 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, co najmniej jedną dostawę: 

- 1 sztuki średnich samochodów specjalnych na potrzeby Jednostek Ochrony 
Przeciwpożarowych. 
 

3) Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie 
spełnia” w oparciu o informację zawarte w dokumentach lub oświadczeniach, o którym mowa 
w rozdz. VIII ust. 1 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać 
jednoznacznie, iż wyżej wymieniony warunek Wykonawca spełnia. 
 

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:  
1) w oparciu o przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp, 
2) w oparciu o przesłanki dodatkowe, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp, tj. 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) lub którego 
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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 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 ust. 1 pkt 15 u Pzp, 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. 

 
Rozdział VIII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie Wykonawcy mają dołączyć do 
oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw  
wykluczenia:  
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie 
ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte 
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

Wersja edytowalna jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ. 
 

1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych 
podmiotów. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument 
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

 

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

3) 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 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%281%29pkt%2813%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%281%29pkt%2814%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%281%29pkt%2821%29
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zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

4) 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; 

5) 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 uPzp; 

6) 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; 

7) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

8) 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. 2017 poz. 
1785) 
 

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji 
dotyczącej złożonych ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

1) w ust. 2 pkt 2) - 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, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) w ust. 2 pkt 3)-5) - 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 przed 
upływem  terminu składania ofert, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

3) 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 pkt 1) i 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, 
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%285%29pkt%281%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16793992
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001785
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001785
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%281%29pkt%2813%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%281%29pkt%2814%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%281%29pkt%2821%29
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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. 
 

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
 

6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w rozdz. VIII ust. 2 pkt. 2)-8). 
 

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w rozdz. VIII ust. 2 
pkt. 2)-8) dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega 
na zasadach określonych w art. 22a uPzp. 

 
Rozdział IX. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 uPzp. 
2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie 

udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp 
poprzez złożenie dokumentów określonych w rozdz. VIII ust. 2 pkt. 2)-8). 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dołączając dokument 
pełnomocnictwa na wezwanie Zamawiającego. 

4. W przypadku gdy zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie, zobowiązani są oni do dostarczenia umowy regulującej ich współpracę w terminie 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. 

5. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania 
wynikające z zawartej umowy. 

 
Rozdział X. Informacje o sposobie porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń 
i dokumentów. 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 
przekazują drogą pisemną lub faxem, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, o którym mowa powyżej, wysłanie oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji na numer faxu wskazany w ofercie przez Wykonawcę 
uznaje się za skuteczne, gdy Zamawiający uzyskał raport przesłania z wynikiem pozytywnym. 

5. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 82/94, 42-200 Częstochowa. 

6. Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu:  (34) 361-55-69 
7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień bądź odpowiedzi 

na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 
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Rozdział XI.  Wymagania dotyczące wadium. 
1. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 22.05.2018r. 

do godz. 09:00. 
2. Wysokość wadium:  35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100). 

 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu - należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy : 

 
City Handlowy w Warszawie, numer konta:  51 1030 1104 0000 0000 9324 1005 

- z adnotacją "Wadium - nr sprawy: MT.2370.01.2018” 
 

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. 2018 poz. 
110) 

 

4. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, ze otrzymał taki przelew 
przed upływem terminu składania ofert. 

5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu przelewem, wymagane jest 
dołączenie oryginału dokumentu  wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty o których 
mowa w ust. 3 pkt 2-5 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest 
związany ofertą oraz należy je złożyć przed upływem terminu składania ofert (osobiście lub 
pocztą) pod adresem: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ul. Gen. Wł. 
Sikorskiego 82/94, 42-200 Częstochowa. 

6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, ma to być co najmniej 
gwarancja: bezwarunkowa, nieprzenośna, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarancja ma być sporządzona 
zgodnie z obowiązującym prawem. 

7. Wadium powinno być wniesione na cały okres związania ofertą. 
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium lub jego zatrzymania określa art. 46 uPzp. 
 
Rozdział XII. Termin związania ofertą.  
Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert.  
 
Rozdział XIII. Opis sposobu przygotowania ofert. 
1. Wykonawca w niniejszym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski. Zaleca się, aby oferta została napisana pismem maszynowym lub na komputerze. 

3. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osobę 
uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, tj. przez osobę uprawnioną do składania 
oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań wskazaną w dokumencie upoważniającym do 
występowania w obrocie prawnym. 

4. Dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII SIWZ należy przedstawić w formie oryginałów 
lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność 
z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (podpisem 
czytelnym lub z pieczątką imienną) - z wyłączeniem pełnomocnictwa, które musi być złożone 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000110
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000110
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w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie oraz zobowiązania do udostępnienia 
zasobów podmiotu trzeciego, które musi być w formie oryginału – jeśli dotyczy. 

5. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 
6. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. 

szycie, bindowanie). 
7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym oraz zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności oraz zabezpieczenie jej treści do wyznaczonego terminu otwarcia ofert. 
8. Ofertę należy umieścić w opakowaniu oraz oznaczyć napisem: 

 

„Dostawa jednej sztuki średniego samochodu ratownictwa technicznego (z żurawiem)” 
„Proszę nie otwierać przed 22.05.2018 r. godz. 9:30” 

nr sprawy: MT.2370.01.2018 
 

9. Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby 
można było odesłać ofertę, w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. W przypadku braku tych 
oznaczeń, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z ich braku. 

10. Oferta składana wspólnie przez Wykonawców powinna zawierać adres i kontakt z 
pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Korespondencja oraz 
rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie. 

11. Każdy z Wykonawców może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2018 poz. 419.) 
jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane. 
Informacje o których mowa powyżej spełniać musza łącznie warunki: 
a) mają charakter techniczny, technologiczny, dotyczą organizacji przedsiębiorstwa lub innych 

informacji posiadających wartość gospodarczą, 
b) nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Muszą być one oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. 
Informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Części oferty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
powinny być zamieszczone w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie 
jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania. 

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania 
ofert określonym w niniejszej SIWZ. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 
powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej 
napisem: „Dostawa jednej sztuki średniego samochodu ratownictwa technicznego (z żurawiem) – 
MT.2370.01.2018” oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem 
odpowiednio „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY ”. Do oświadczenia o zmianie lub 
wycofaniu oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie 
o zmianie lub wycofaniu zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. 

13. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.  
 
Rozdział XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofertę należy złożyć w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,  

ul. Gen. Wł.  Sikorskiego 82/94, 42-200 Częstochowa (I p., Sekretariat), w godz. 7:30 - 15:30 od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, lub przesłać pocztą na 
wskazany wyżej adres.  

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22.05.2018 roku o godzinie 9:00 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000419


9 
 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2018 roku o godzinie 9:30 w Komendzie Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 82/94, 42-200 
Częstochowa w sali sztabowej nr 18 ( I piętro). 
Oferta winna być dostarczona za potwierdzeniem doręczenia. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 

 
Rozdział XV. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo  

i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 
2. Cena powinna być obliczona w sposób wskazany w załączniku nr 1 do SWIZ - Formularz ofertowy. 
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki wynikające z realizacji 

przedmiotu zamówienia. 
4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, zabrania się wariantowości cen.  
5. Kryteria oceny oferty:   
 

X Kryterium: Waga: 

1. Cena: 60 % 

2. Parametry techniczne: 30 % 

3. Gwarancja: 10 % 

 
Kryteria oferty będą obliczane według następujących wzorów: 
1) Cena - w kryterium cena Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. 

Ocena punktowa obliczana wg wzoru: 
 

Wskaźnik ceny = Cena minimalna / Cena badana * 100 * 60 % 
 

Przy czym: 
 Cena minimalna – najniższa cena spośród złożonych ofert 
 Cena badana – cena oferty badanej 

 
2) Parametry techniczne: 
- moc silnika (za każde pełne 1 kW powyżej 210 kW – 0,8 pkt)    max. 40 pkt 
- wysokość pojazdu (za każde pełne 1mm poniżej 3300mm – 0,2 pkt)   max. 40 pkt 
- prześwit pod osiami podwozia (za każde pełne 1mm powyżej 250mm – 0,4 pkt) max. 20 pkt 
Łącznie w kryterium parametry techniczne Wykonawca może uzyskać 100 pkt. 
 

Sumy punktów uzyskanych przez poszczególnych Wykonawców w kryterium „parametry techniczne” 
zostaną przeliczone wg wzoru: 
 

Wskaźnik techniczny = Suma badana * 30 % 
 

Przy czym: 
 Suma badana – suma punktów kryterium „parametry techniczne” uzyskanych przez badaną ofertę 

 
3) Gwarancja - ocena punktowa obliczana wg wzoru: 

 
Gwarancja = Gwarancja badana / Gwarancja max *100 *10% 

 
Przy czym:  

  Gwarancja min. : 24 m-ce, max: 48 m-cy 
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  Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. 
 

Gwarancja max – to najdłuższy termin trwania gwarancji   
Gwarancja badana – to termin trwania gwarancji oferty badanej 

 
UWAGA: w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu gwarancji dłuższego niż 48 m-cy, 
Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 48 m-cy. 

 

6. Uzyskane w  sposób opisany powyżej wskaźniki zostaną zsumowane dla każdego Wykonawcy 
wykazując ocenę punktową oferty. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

7. 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek 
poinformować 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. 

8. Zgodnie z art. 87 ust. 2 uPzp, zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności ofert ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści zamówienia. 

9. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 uPzp. 
 
Rozdział XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6% całkowitej ceny 

ofertowej podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostaje wniesione przed podpisaniem umowy. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone zgodnie z art. 148 uPzp. 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach o których mowa w art. 

148 ust. 2 uPzp. 
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca wyłącznie przelewem na wskazany 

rachunek bankowy:  
 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie  
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 82/94, 42-200 Częstochowa,  

City Handlowy w Warszawie, numer konta:  51 1030 1104 0000 0000 9324 1005 
 z adnotacją  

 " Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: MT.2370.01.2018” 
 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione odpowiednio: 
a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
b) 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 
6. Warunki, które winna spełniać gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa przedstawiona na 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
a) gwarancja winna być udzielona nieodwołalnie, bezwarunkowo na pokrycie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę zobowiązań objętych 
umową oraz na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i okresu rękojmi, 

b) kwota gwarancji i terminy jej obowiązywania winny być zgodne z postanowieniami 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy, tj.: 

 - 100% wysokości zabezpieczenia będzie przysługiwać Zamawiającemu w okresie od dnia 
podpisania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru faktycznego przedmiotu umowy, 
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 - 30% wysokości zabezpieczenia będzie stanowić zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady i 
przysługiwać będzie Zamawiającemu w okresie od dnia podpisania protokołu odbioru 
faktycznego przedmiotu umowy do dnia upływu rękojmi,  

c) warunkiem wypłaty kwoty gwarantowanej może być jedynie przedstawienie Gwarantowi 
wezwania Zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z oświadczeniem, że 
Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań umownych oraz wyjaśnieniem na czym to nie 
wywiązanie polega, 

d) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Skarb Państwa - Komenda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej w Częstochowie ul. Gen. Wł.  Sikorskiego 82/94, 42-200 Częstochowa. 

7. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełniania przez 
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek 
dokumentów. W przypadku przedłożenia gwarancji niezgodnej ze wzorem lub zawierającej 
jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, w szczególności gdy Wykonawca będąc zobowiązany do zapłaty kary umownej na 
podstawie umowy, nie zapłaci jej w terminie lub w ogóle odmówi jej zapłacenia. 

9. W przypadku skorzystania z kwoty zabezpieczenia przez Zamawiającego, na warunkach 
określonych w ust. 8, kwota zabezpieczenia podlegająca zwrotowi zostanie odpowiednio 
zmniejszona.  

 
Rozdział XVII.  Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 
zamówienia zawarte w SIWZ. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień w umowie: 
a) dopuszcza się możliwość zmiany terminu zapłaty za wykonaną dostawę – w przypadku, gdy 

nie może on być dochowany z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia – w sytuacji, gdy zmiana taka 
wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

c) dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia samochodu 
w przypadku braku możliwości zapewnienia wyposażenia samochodu odpowiadającego 
wymogom zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ z powodu zakończenia produkcji lub 
niedostępności na rynku elementów wyposażenia – pod warunkiem, że nowe wyposażenie 
będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu a jego 
parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego; 

d) dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartych w załączniku nr 2 do SIWZ przyjętych 
rozwiązań konstrukcyjnych w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie 
uzasadnionych pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia samochodu 
albo jego wyposażenia, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do koncepcji 
przedstawionej w ofercie, 

e) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację zamówienia, 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień w umowie w wyniku 
wystąpienia innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i 
mających charakter zmian nieistotnych. 

5. Zmiany w umowie nie mogą powodować podwyższenia ceny przedmiotu zamówienia, nawet 
w przypadku zmian w przepisach podatkowych. 

6. Okoliczności przewidziane powyżej stanowiące podstawę zmiany Umowy stanowią uprawnienia 



12 
 

Zamawiającego, a nie jego obowiązek. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w okolicznościach 

przewidzianych w art. 93 ust. 1a uPzp. 
 
Rozdział XVIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w SIWZ (załącznik nr 4 do SIWZ) 

z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą. 
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia, o miejscu i terminie 

zawarcia umowy. 
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca: 
1) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
2) przekaże Zamawiającemu: 

a) niezbędne dane i informacje do uzupełnienia umowy (np. dane osoby, która będzie 
zawierała umowę w imieniu Wykonawcy itp.), 

b) pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), chyba, że w ofercie znajdują 
się dokumenty lub pełnomocnictwa upoważniające osobę/osoby do zawarcia umowy 
w spawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy, 

c) umowę regulującą współpracę pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się 
o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę) - jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta ww. Wykonawców, 

d) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców 
 
Rozdział XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia.  
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli miał lub ma interes w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów uPzp, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI uPzp.  
 
Informacje uzupełniające: 
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.   
4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
 
 
Wykaz załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy, 
Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna, 
Załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument  Zamówienia,  
Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy, 
Załącznik nr 5 do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw. 
 
 

 
 


