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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający:  

Miasto Jastrzębie-Zdrój 
Al. Piłsudskiego 60 

44-335 Jastrzębie-Zdrój 
 

 

Wydział realizujący zamówienie: 

Wydział Straży Miejskiej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 

 

Tryb postępowania:  

przetarg nieograniczony  

Nazwa zamówienia: 
 

„Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego” 
 

Rodzaj:  

Dostawa 

 
              ZATWIERDZAM: 

26.03.2020 
z up. Prezydenta Miasta 

SEKRETARZ MIASTA 
/-/ 

Krzysztof Kucia 
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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

„Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego” 
  

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miasto Jastrzębie - Zdrój 
Al. Piłsudskiego 60 Jastrzębie - Zdrój 
E-mail: bzp@um.jastrzebie.pl 
Tel. (32) 4785133 
Godziny pracy:  od 730 do 1530 od poniedziałku do środy  

   od 730 do 1700 w czwartek 
   od 730 do 1400 w piątek 

adres strony internetowej: www.bip.jastrzebie.pl 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą PZP.  

2) Wartość zamówienia nie przekracza równowartości  kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

3) W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP 

4) W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami,  
w szczególności składanie ofert oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie 
informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony 
https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj, zwanej dalej Platformą. Wykonawcy winni 
zapoznać się z regulaminem Platformy, znajdującym się na stronie 
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, oraz Instrukcjami dla Wykonawców (link:  
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje), w którym zawarto wymagania techniczne i 
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii 
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu.  

5) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na Platformie. Rejestracja i konto na Platformie jest darmowe.  
Sposób założenia konta opisany został w instrukcji znajdującej się pod linkiem: 
https://drive.google.com/file/d/0Bwwa0UYARKEgb0FKZFZCMFJ4NWM/view.  
Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. 
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

3.1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na 
potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruptawie. 

     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  stanowi  Załącznik nr 5 do SIWZ. 

3.2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 
umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 

3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

3.4. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień (kod CPV):  

 34144210-3 – Wozy strażackie 
44481100-6 – Drabiny strażackie 
31521320-3 – Latarki 
32236000-6 – Radiotelefony (radiostacja nasobna i przewoźna ) 
35110000-8 – Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa  

3.5. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 

3.6. W przedstawionej dokumentacji przetargowej wykazano materiały i technologie poprzez wskazanie 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wszystkie te 
wskazania należy rozumieć w ramach niniejszego postępowania jak i w procesie realizacji wyłącznie 
jako przykładowe, obrazujące wymagany przez Zamawiającego standard wykonania. Oznacza to, 
że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania tzw. 
„równoważne” tj. o podobnych parametrach, nie gorszych od przedstawionych w dokumentacji 
przetargowej pozwalających na osiągnięcie przez zamawiającego oczekiwanych zamierzeń.  

3.7. Opisu przedmiotu zamówienia dokonano poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen 
technicznych aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w 
art. 30 ust. 1  pkt. 2 i ust. 3  ustawy PZP, co oznacza, iż dopuszcza się rozwiązania równoważne 
opisywanym, a odniesieniu takiemu  towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

3.8. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 
usługi […] spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”. 

3.9. Zamawiający nie stawia wymagań wynikających z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, dotyczących zatrudnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.   

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

      Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.06.2020 r.  
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5. OFERTY WARIANTOWE 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

6. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 

       Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do formularza ofertowego proponowanego przez siebie 
okresu gwarancji w pełnych miesiącach: 

a) na zabudowę ( wymagane minimum: 24 miesiące) 

b) na podwozie (wymagane minimum: 24 miesiące) 

W przypadku nie wpisania przez wykonawcę do formularza ofertowego wymaganej gwarancji zamawiający 
przyjmie, okres gwarancji minimalny tj. 24 miesiące. 

7. ZAMÓWIENIA O,KTÓRYCH MOWA  W ART. 67 UST. 1 PKT.6 i 7 USTAWY PZP, AUKCJA 
ELEKTRONICZNA, UMOWA RAMOWA  

1. Nie przewiduje się możliwości zamówienia dodatkowych dostaw. 

2. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.   

3. Nie przewiduje  się zawarcia umowy ramowej.  

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU; PODSTAWY  WYKLUCZENIA; POLEGANIE NA POTENCJALE 
INNYCH PODMIOTÓW 

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:       

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23  

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP 
wykluczy: 

a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia; 

b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

 o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, 
art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), 

 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny, 

 skarbowe, 

 o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 z późn. zm.); 

c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
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spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w pkt 8.1. ppkt. 1 lit. b; 

d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, 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; 

e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w 
stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z późn. 
zm.); 

k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne;  

l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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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 stawia warunków w tym zakresie.  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 

8.2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 – Zamawiający odstępuje od badania 
podstaw wykluczenia wykonawcy na podstawie przesłanek, o których mowa w w/w przepisie 
ustawy PZP. 
 

9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

a) Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu z postępowania. 

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie  
o którym mowa w pkt. 9 ppkt1.lit. a) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia. 

 Uwaga: ww. oświadczenia należy sporządzić pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej oraz 
opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

2. Na podstawie  art. 24 aa ust. 1 ustawy PZP zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, 
a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 
wykluczeniu z postepowania. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia nie wezwie wykonawcy, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
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. Wymóg złożenia oświadczenia nie dotyczy sytuacji, gdy w postępowaniu 
została złożona tylko jedna oferta. Wykonawca zobowiązany jest złożyć przedmiotowe oświadczenie 
za pomocą Platformy. Oświadczenie musi być złożone w postaci dokumentu elektronicznego  
i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju  z 
dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu  o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.). 

5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym  mowa w pkt. 9.1.a) niniejszej SIWZ, oświadczeń 
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lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub złożenia wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia oferta 
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6. Forma składanych  dokumentów: 

1) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, składane są w oryginale  
w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem;  

2) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego, albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które 
każdego z nich dotyczą; 

3) wymogi w zakresie formy składanych dokumentów dotyczą również dokumentów uzupełnianych 
w myśl art. 26 ust. 3 ustawy PZP; 

10. OPIS SPOSOBU  PRZYGOTOWYWANIA  OFERTY 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 
1 do SIWZ, 

2) Szczegółową specyfikacje techniczną oferowanego samochodu ratowniczo - gaśniczego 
sporządzoną na podstawie Załącznika nr 2 do SIWZ  

3) oświadczenia wymienione w pkt. 9.1.a). niniejszej SIWZ tj: załącznik nr 3 do SIWZ dotyczące 
wykonawcy. 

4) pełnomocnictwo - zgodnie z pkt. 10 ppkt.4 niniejszej SIWZ według załącznika nr 4 do SIWZ, 

2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej, w formacie danych: 
*.txt; *.rft; *.pdf; *.xps; *.odt; *.ods; *.odp; *.doc; *.xls; *.ppt; *.docx; *.xlsx; * .pptx; *.csv. 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności. Sposób złożenia 
oferty opisany został w Regulaminie Platformy (link: https://platformazakupowa.pl/strona/1-
regulamin ) oraz w Instrukcjach dla Wykonawców zawartych na platformie (link: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje ). 

3. Osoby podpisujące ofertę winny być uprawnione do zaciągania zobowiązań do wysokości 
odpowiadającej cenie oferty tj. zgodnie z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego, umową spółki 
cywilnej, a w przypadku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,  z uwzględnieniem art. 230 kodeksu 
spółek handlowych.   

4. W przypadku podpisania oferty oraz dokumentów określonych w pkt. 9 i 10 SIWZ przez osobę 
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy oraz w okolicznościach,  
o których mowa w pkt 11.1. SIWZ, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane 
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przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy/Wykonawców. Przedmiotowe 
pełnomocnictwo winno zostać sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego oraz winno zostać 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub powinno zostać złożone jako kopia 
dokumentu elektronicznego potwierdzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
notariusza. 

5. Instrukcja przykładowego sposobu składania ofert oraz opatrzenia oferty/oświadczenia/ dokumentu 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym zawarta jest w „Instrukcji dla wykonawców 
platformazakupowa.pl” (https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje ).  

6. Złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty. 

7. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę, zawierającą jedną 
jednoznacznie opisaną propozycję. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego 
samego wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub 
więcej ofertach składanych wspólnie (np. konsorcjum) lub jest samodzielnym wykonawcą,  
a jednocześnie jest uczestnikiem oferty wspólnej (np. konsorcjum). Złożenie większej liczby ofert 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający 
nie  przewiduje  zwrotu kosztów  udziału  w postępowaniu.  

11. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy 
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości  dotyczące 
treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w 
trybie przewidzianym w  pkt. 17 ppkt. 1 niniejszej SIWZ.  

11. WYKONAWCY  WSPÓLNIE  UBIEGAJĄCY  SIĘ O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Przykładowy wzór 
pełnomocnictwa – załącznik nr 4 do SIWZ. 

W przypadku, gdy upoważnienie wynika wprost z treści umowy, umowę można dołączyć do oferty.  

Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców. 

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność za 
realizację zamówienia. 

12. PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez 
wykonawcę. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takich okolicznościach  
zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę: 
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a. części  zamówienia, których  wykonanie zamierza  powierzyć  podwykonawcom  

b. firm podwykonawców. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  
z odpowiedzialności  za należyte  wykonanie zamówienia.  

13.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto całości zadania w 
formularzu ofertowym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Cena brutto całości zadania powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, w szczególności koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki 
i opłaty, w tym VAT. Wykonawca winien uwzględnić przy określeniu ceny wszystkie posiadane 
informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w 
SIWZ. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić  
w górę). 

4. Ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę, muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 
Cena jednostkowa po zastosowaniu upustu nie może być niższa, niż koszty wytworzenia lub koszty 
własne.  

5. Podana cena brutto jest obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać 
waloryzacji, z wyłączeniem ustawowej zmiany podatku VAT (zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 
nastąpi w formie aneksu do umowy). 

6. Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. Za cenę ofert przyjmuje się cenę brutto (tj. 
wraz z należnym podatkiem VAT).  

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się z wykonawcą w walutach obcych.  

8. Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich (zł),  
a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

9. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 
wynikającymi  z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,  
w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie: 

a. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo  minimalnej stawki  
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godzinowej,  ustalonych  na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 poz. 2177 z późn. zm.); 

b. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
c. wynikającym  z przepisów prawa pracy  i przepisów o zabezpieczeniu społecznym 

obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
d. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
e. powierzenia  wykonania części zamówienia  podwykonawcy.   

10. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

a. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 
w pkt 13 ppkt 9, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 
wyjaśnienia. 

b. Wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 
istotnej zmiany cen rynkowych , zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień,  
o których mowa w pkt 13 ppkt. 9. 

14. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE  

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryteriami: 

1) Cena brutto całości zadania „C” – 60% 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

Ocena punktowa w kryterium „Cena brutto całości zadania” dokonana zostanie na podstawie 
łącznej ceny wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego 
poniżej: 

𝐶 =  
𝐶𝑒𝑛𝑎

𝐶𝑒𝑛𝑎 
× 60 𝑝𝑘𝑡 

 

2) Pojemność zbiornika wodnego  „Pz” – 40% 

Ocena punktowa w kryterium „Pojemność zbiornika wodnego” będzie rozpatrywane na 
podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pojemności zbiornika 
wodnego dla pojazdu ratowniczo-gaśniczego określonej w tys. litrów. 

 Minimalna pojemność zbiornika wody dla oferowanego pojazdu to 3000 tys. litrów wody,  
a maksymalna to 3500 tys. litrów wody. 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów wg następującego podziału: 
 3000 - 3100 – 0 pkt 
 3101 - 3200 – 10 pkt 
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 3201 - 3300 – 20 pkt 
 3301 - 3400 – 30 pkt 
 3401 - 3500 – 40 pkt 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów 
„P” wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C + Pz  

Suma = max. 100 pkt 

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 
najkorzystniejszą ofertę. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą 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  (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

6. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy PZP zostały opisane w załączniku 
nr 5 do SIWZ  tj. Opisie technicznym. 

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

16.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  
Z WYKONAWCAMI. 

1) Komunikacja między Zamawiającym oraz Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, 
wniosków, zawiadomień, oświadczeń, odbywa się za pośrednictwem Platformy, przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 



 
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl 

BZP.271.29.2020 
 

„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” 
 

Strona 12 z 28 
 

usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) poprzez formularz WYŚLIJ 
WIADOMOŚĆ dostępny na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania.  

2) Zamawiający z Wykonawcami w sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania Platformy 
komunikować się będzie za pomocą poczty elektronicznej o adresie bzp@um.jastrzebie.pl.  
Zamawiający zastrzega, iż oferty mogą być składane tylko i wyłącznie za pośrednictwem 
Platformy.  

3) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w SIWZ oraz nazwą zadania. 

4) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej wymagają, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia 
faktu ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania w/w dokumentów 
każda ze stron winna się skontaktować z drugą stroną w celu wyjaśnienia zaistniałych 
okoliczności.  

5) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu 
zamówienia oraz procedury przetargowej: Barbara Chodakowska  

6) Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny 
kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się  
z Wykonawcami - niż wskazany w pkt 16 SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował 
na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty  
w swojej siedzibie, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w pkt 16.4. SIWZ.  

 

17.  TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 
 

1. Stosownie do art. 38 ust. 1 każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia 
wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Zapytania winny być kierowane do zamawiającego zgodnie z zapisami pkt 16.1. i 16.2. SIWZ. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w  pkt. 17 ppkt.1 niniejszej SIWZ. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 17 ppkt 1 lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

6. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez 
ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej 
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https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj w zakładce dotyczącej przedmiotowego 
postępowania. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający 
zamieszcza na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj w zakładce 
dotyczącej przedmiotowego postępowania. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

18. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WADIUM 

Nie dotyczy  

19. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT    

1) Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy 
nie później niż do dnia 08.04.2020 r., do godz. 11:50. 

2) Oferty złożone po terminie nie zostaną otwarte przez Zamawiającego.  

3) Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo zmienić lub wycofać ofertę za 
pomocą Platformy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.  
Sposób zmiany i wycofania został opisany w „Instrukcji dla wykonawców” na stronie 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

20. OTWARCIE OFERT 

1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.04.2020 r. o godz. 12:00 w pokoju nr 304 A Urzędu 
Miasta Jastrzębie-Zdrój.  

2) Otwarcie ofert jest jawne. Jawność otwarcia Zamawiający zapewni poprzez transmisję on-line 
w czasie rzeczywistym na profilu miejskim kanału YouTube. Link do transmisji będzie udostępniony 
w dniu otwarcia na stronie www.bip.jastrzebie.pl w zakładce dot. przedmiotowego postępowania. 

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

4) Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym, dane zgodnie z art. 86 ust. 4 
ustawy PZP. 

5) Niezwłocznie po otwarciu ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający zamieści na 
stronie https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj w zakładce dotyczącej przedmiotowego 
postępowania informacje dotyczące: 

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c. ceny, terminu wykonania zamówienia. 

6) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane  
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U z 2019 poz. 1010  z późn. 
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zm.), jeśli Wykonawca najpóźniej w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

7) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 

21. WYJAŚNIENIE BADANYCH OFERT, POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK PISARSKICH 
I RACHUNKOWYCH 

1) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  

2) Od Wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień.  
3) Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących 

złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza 
zmiany ceny, z zastrzeżeniem pkt. 21 ppkt. 4. 

4)   Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie 

b) oczywiste omyłki rachunkowe – czyli omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.: 

 błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, 
 błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług,  
 błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia 

i dzielenia. 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące  istotnych zmian w treści oferty. 

22. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

1) Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym 
w wyniku przetargu wykonawcą zamieszczone są we wzorze umowy  – załącznik nr 6 do SIWZ 

2) Przyjmuje się, że zapisy wzoru umowy  nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte 
przez  Wykonawcę   bez  zastrzeżeń. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy, będą 
rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy PZP. 

23. INFORMACJE O  FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO WYBORZE  OFERTY 
W CELU ZAWARCIA  UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO 

1. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć zamawiającemu: 

a) umowę regulującą współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
o których mowa w pkt 11 SIWZ, 

2. Umowa zostanie sporządzona zgodnie z wzorem zamawiającego podanym w SIWZ. 

3. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
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Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 
w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert,  
zgodnie z art.24aa ust.2 ustawy PZP. 

24. ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY 

 Nie  dotyczy.  

25. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ  

1. Odwołanie  wnosi  się  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.  

2. Odwołanie  wnosi  się na zasadach określonych  w Dziale  VI  ustawy PZP.  
3. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2 ustawy 

PZP. 
26. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKÓW ZAMAWIAJĄCEGO WYNIKAJĄCYCH 

Z 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 
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”, informuje 
się, że:  
 administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez 

Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60; 
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie - Zdrój jest naczelnik Biura 

ds. Zarządzania Jakością, nr tel. 32 47 85 174; 
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup pojazdu 
ratowniczo-gaśniczego”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;   

 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres min. 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania udzielonej 
gwarancji przekracza okres 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz  
gwarancji udzielonej przez Wykonawcę; 

 obowiązek podania danych osobowych 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 pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
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 osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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, w przypadku 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 
 osobie fizycznej, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu nie przysługuje: 

− 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”  
     
− * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 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. 

 
27. DODATKOWE INFORMACJE 

Wykonawca winien zapoznać się z: 

1. regulaminem Platformy znajdującym się na stronie:  
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin;  

2. Instrukcjami dla Wykonawców znajdującymi się na stronie 
 https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

28. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  
Załącznik nr 2 –  Szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanego samochodu ratowniczo - gaśniczego         
                              (załącznik nr 2 do umowy) 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
Załącznik nr 4 – Pełnomocnictwo 
Załącznik nr 5 – Opis techniczny dla fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego  
                             z napędem 4x4  
Załącznik nr 6 – Wzór umowy 

  

 

 

 



 
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl 

BZP.271.29.2020 
 

„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” 
 

Strona 17 z 28 
 

 Załącznik nr 1 do SIWZ  
FORMULARZ OFERTOWY  

 

Oferta na wykonanie zadania pn. 
„Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego” 

I. Dane Wykonawcy/Wykonawców 

1. Nazwa/firma……………………………………...........……………………………………….………… 
2. Adres ….……………….......................................................................................……. 
3. NIP ……………………………………………………………………………..………………………………… 
4. Regon …………………………………………………………………………………………………………… 
5. Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem: 
 e-mail: ……………….................................................................................................. 
6. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): 

……………………………………………………………………………………….. 
7. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 

zamówienia (umowy) jest ……………………………..………………………………….. 
 e-mail służbowy: ……………………………………………………………………………….. 
 tel. służbowy: …………………………………………………..………………………………… 
8. Wykonawca jest mikro/ małym / średnim przedsiębiorcą: TAK / NIE* 

*niepotrzebne skreślić 
  

II. Niniejszym oświadczam, iż: 
 

1. Oferuję samochód: 
a.  Marki: ………………………………………………………… 
b. Model: ………………………………………………………… 
c. Rok produkcji: …………………………………………….. 
d. Typ podwozia: ……………………………………………. 

2. Oferowany przez naszą firmę samochód spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego określone w 
niniejszym postępowaniu w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
 

3. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym SIWZ: 
- za cenę brutto całości zadania ......................................................................................... zł  
(słownie: .....................................................................................................................................)  
w tym:  

- cena netto całości zadania .......................................................................................... zł  
(słownie: ..............................................................................................................................) 

- kwota podatku VAT .....................................................................................................zł  
(słownie: ..............................................................................................................................) 

 

W cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
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4. Oferuję pojemność zbiornika wodnego  …………….… tys. litrów wody (min. 3000 tys. litrów, 
max. 3500 tys. litrów). 

5. Oferuję udzielenie ……………………… okresu gwarancji na zabudowę (min. 24 miesiące) 
6. Oferuję udzielenie ……………………… okresu gwarancji na podwozie (min. 24 miesiące) 
7. Zamówienie wykonam do 15.06.2020 r. 
8. Następujące części zamówienia powierzymy wskazanym Podwykonawcom (wypełnić tylko 

jeżeli dotyczy). 
Lp. Firma Podwykonawcy Nazwa części zamówienia 
   
   

 

9. Uważamy się związani naszą ofertą w ciągu okresu jej ważności i zobowiązujemy się do 
zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 

1) rozporządzenie 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).  
* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

11. Zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem 
umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do 
przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

12. Spis treści  
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty  

1) ……… 
2) ……… 
3) ……… 
4) ……… 

Oferta została złożona na  ........ . kolejno ponumerowanych stronach. 
 

 
........................................................ 
  (miejscowość, data)            
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Załącznik nr 3 do  SIWZ  

Wykonawca: 

……………………………………………………………………
…………………………..…………………………..………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

reprezentowany przez: 

…………………….………………………………………… 

……………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: 

„Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego” 

prowadzonego przez Miasto Jastrzębie Zdrój ,oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w poniższych oświadczeniach są aktualne na dzień składania ofert 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

a) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy PZP.* 
 

b) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art.…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-

20).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP 
podjąłem następujące środki naprawcze: * 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

(należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 Pzp oraz 
podać dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności) 

*niepotrzebne skreślić 

 

……………………...……. (miejscowość),dnia ………….………. r. 



 
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl 

BZP.271.29.2020 
 

„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” 
 

Strona 20 z 28 
 

Załącznik nr 4 do  SIWZ  
  

PEŁNOMOCNICTWO 

 

1. ………………………..…………………. z siedzibą w ………………, przy ul. ……………..,  
             /wpisać nazwę/  

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań: 

a) ………………………………………….. 

b) …………………………………………. 

2. ……………….……………………..…. z siedzibą w ………………, przy ul. ……………..,  
          /wpisać nazwę/  

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań: 

a) ………………………………………….. 

b) …………………………………………. 

3*. ………………………..………………. z siedzibą w ………………, przy ul. ……………..,  
         /wpisać nazwę/  

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań: 

a) ………………………………………….. 

b) …………………………………………. 

zwani łącznie Wykonawcą, ubiegający się wspólnie o udzielenie wskazanego niżej zamówienia publicznego 
i wyrażający niniejszym zgodę na wspólne poniesienie związanej z tym solidarnej odpowiedzialności na 
podstawie art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,poz. 
1843) ustanawiamy ……....…………………................…................................................ pełnomocnikiem  
 /wpisać nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby którą ustanawia się pełnomocnikiem/ 

w rozumieniu art. 23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, i udzielamy pełnomocnictwa do: 

a) ** reprezentowania wykonawcy, jak również każdej z w/w firmy z osobna, w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pod nazwą: „Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego” prowadzonym przez 
Miasto Jastrzębie –Zdrój, a także do zawarcia umowy o realizację tego zamówienia publicznego. 

b) ** reprezentowania wykonawcy, jak również każdej z w/w firmy z osobna, w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pod nazwą: „Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego” prowadzonym przez 
Miasto Jastrzębie-Zdrój. 

 

*      w przypadku gdy ofertę składa złożone z 3 firm. Gdy ofertę składa  więcej niż 3 firm należy dopisać pozostałe firmy. 

**    należy wybrać właściwą opcję 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
W Z Ó R  

 

U M O W A nr ………….2020 

 

zawarta w dniu ………….…2020r. w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój reprezentowanym 
przez: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Zwanym dalej „ZAMAWIĄJĄCYM” 

A 

Firmą …………………………………………………adres:…………………………………., …………………………………działającym 
na podstawie wpisu do rejestru…………………..… REGON ………………., NIP: ……………… 

reprezentowanym (-ą) przez: 

1. ……………………………………………..…………….……….., 

2. …………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

w wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ruptawa współfinansowanego ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 

2. Opis przedmiotu umowy (zamówienia) określa „Szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanego 
samochodu ratowniczo – gaśniczego” stanowiąca załącznik nr 2 do umowy. 

 §2  

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy od dnia podpisania umowy do dnia 
15.06.2020 r. 

2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego ( Jastrzębie – Zdrój, ul. W. Jagiełły 4 
– teren Państwowej Straży Pożarnej) na podstawie podpisanego przez obydwie strony protokołu 
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odbioru, po weryfikacji zgodności dostawy z opisem przedmiotu określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnieniem warunków niniejszej umowy. Wzór protokołu 
odbioru stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia przedmiotu umowy do 
czasu jego fizycznego odbioru przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu dokumentację  wynikającą z zapisów 
Ustawy Prawo o ruchu drogowym niezbędną do rejestracji pojazdu jako „samochód specjalny” 
oraz instrukcje obsługi w języku polskim dot.  podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej, 
zainstalowanego sprzętu, urządzeń i wyposażenia, 

5. Do czasu odbioru przedmiotu umowy koszty jego przechowania ponosi Wykonawca. 

 

§3 

ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA STRON 

1. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy o którym mowa w § 1 ust.1 odpowiada ściśle 
warunkom określonym w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także w ofercie 
przetargowej. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest nieużywany, fabrycznie nowy i nieuszkodzony. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednimi 
zasobami technicznymi i osobowymi niezbędnymi do prawidłowego i terminowego wykonania 
przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zawiadomi  Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej  o adresie   o 
planowanym terminie odbioru przedmiotu umowy z czterodniowym wyprzedzeniem. Wskazany 
przez Wykonawcę termin odbioru musi zostać określony w sposób, umożliwiający Wykonawcy 
eliminację potencjalnych uwag i zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 4 ust.2 niniejszej 
umowy przy jednoczesnym zachowaniu ostatecznego terminu odbioru określonego w § 2 ust.1 
niniejszej umowy. 

5. Zamawiający wymaga, aby uprawniony przedstawiciel Wykonawcy był obecny przy odbiorze 
przedmiotu umowy. 

6. Nie dochowanie terminu wskazanego w ust.4, umożliwiającego dokonanie odbioru przedmiotu 
umowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1 uprawnia zamawiającego do odstąpienia od umowy. 

§ 4 

WYKONANIE UMOWY 

1. Za dzień wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.1 uznaje się dzień odbioru 
przedmiotu umowy oraz podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy przez obie strony. 

2.  W przypadku stwierdzenia podczas odbioru w siedzibie Zamawiającego, że przedmiot umowy jest: 
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1) niezgodny z opisem zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu umowy,  

2) niekompletny, 

3) posiada ślady użytkowania lub zewnętrznego uszkodzenia,  

Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny 
odmowy odbioru (protokół rozbieżności). Zamawiający wyznaczy następnie kolejny termin dostawy 
przedmiotu umowy. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona, jednak nie później niż 
15.06.2020r. 

4. Jeżeli przedmiot umowy ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu 
Wykonawcy kolejny termin z zachowaniem rygorów określonych w § 2 ust 1 niniejszej umowy. W 
przypadku niedochowania terminu Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy. 

5. W przypadku braku możliwości usunięcia nieistotnych wad przedmiotu umowy lub nieusunięcia 
wad przez wykonawcę w wyznaczonym terminie Zamawiający może odstąpić od umowy.   

6.  Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą w kwestii: 

- nadzoru -  ……………………….. 

- merytorycznej - …………………… 

- rozliczeń finansowych - ………………………. 

oraz upoważnia w/w. do dokonywania wszelkich ustaleń,  a w szczególności odbioru przedmiotu 
umowy oraz podpisania protokołu odbioru. 

7. Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy 
jest:…............................................... 

§ 5 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 
wynosi: 

- ……………..….. netto (słownie: …………………………………………………………….) 

- ……………...…..VAT co stanowi kwotę ……..(słownie: ………………………………….) 

- ………………. brutto (słownie: …………………………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jego realizacją. 

3. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy w wysokości określonej w ust. 1 
nastąpi przelewem na konto Wykonawcy po podpisaniu protokołu odbioru, w terminie 30 dni 
licząc od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Klasyfikacja budżetowa: 

dział ……., rozdział ………, paragraf ……….-……zadanie własne gminy finansowane ze środków 
własnych, zadanie nr: ……………………………………, płatne z budżetu 2020 roku. 
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5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP: 6332216615. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP: ………………. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności warunkującej zmianę źródeł finansowania Zamawiający 
poinformuje o tym Wykonawcę w formie pisemnego, jednostronnego oświadczenia. Umowa w 
tym zakresie nie wymaga zmiany w formie aneksu. 

8. Płatnika należy oznaczyć w następujący sposób: 

Jastrzębie-Zdrój – Miasto na prawach powiatu 

Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój 

9. Zapłata za wykonanie umowy dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. 

10. Wskazany rachunek bankowy należy do Wykonawcy umowy oraz został dla niego utworzony 
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 

11. W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 
ust.1 nastąpi w formie aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 6 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy strony przewidują zapłatę kar umownych na następujących zasadach: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu z tytułu 
opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub też w przypadku nie usunięcia w ustalonym 
przez strony terminie wad określonych w protokole odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; 

2. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo żądania 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 płatne są bez wezwania i wyznaczenia dodatkowego 
terminu do ich uiszczenia. 

4. Zamawiający może potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

 

§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W przypadku określonym w art. 145 ustawy PZP, tj. w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
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2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 8 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela gwarancji, że przedmiot dostawy jest fabrycznie nowy i wolny od wad, oraz że 
może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.  

2. Oferowany średni samochód ratowniczo – gaśniczy musi ściśle odpowiadać cechom i parametrom 
określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ),  oraz 
umowie, posiadać określone przez Zamawiającego właściwości użytkowe i przyjęte standardy 
jakości.  

4. Ustala się następujący okres gwarancji przedmiotu zamówienia: 

- na zabudowę ……..miesięcy, 

- na podwozie……….miesięcy, 

licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje 
wszelkie wady i uszkodzenia nie wynikające ze standardowego użytkowania. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad gwarancyjnych lub wymiany przedmiotu umowy na 
wolny od wad nie później niż w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia takiej konieczności.  

6. W przypadku opóźnień Wykonawcy, w okresie gwarancji, w usunięciu wad przekraczających 14 
dni, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad, osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez utraty 
prawa do gwarancji.  

7. Gwarancja o której mowa w ust. 4, nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy wobec 
Zamawiającego z tytułu rękojmi.  

§ 9 

ZMIANA UMOWY 

1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 2 umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy: 

a) w zakresie terminu wykonania zamówienia, z uwagi na sytuacje epidemiologiczną w przypadku 
zaistnienia okoliczności tj.: 

 zaprzestanie produkcji, ograniczenie dostępności części, podzespołów itp., niezbędnych do 
produkcji przedmiotu zamówienia; 

 wstrzymanie prowadzenia działalności wykonawcy bezpośrednio związanej z przedmiotem 
zamówienia 

 innych nieprzewidzianych okoliczności bezpośrednio związanych z sytuacja epidemiologiczną  
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pod warunkiem, że zgodę na jego zmianę wyrazi Ministerstwo Sprawiedliwości będące 
dysponentem środków Funduszu Sprawiedliwości, z których jest współfinansowany. 

b) w zakresie zmiany obowiązującej stawki VAT – zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak  
i zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia. 

3. Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem  
i uzasadnieniem proponowanej zmiany. 

1)   Wniosek o zmianę umowy winien zawierać: 

a) zakres proponowanej zmiany 

b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany  

c) podstawę dokonania zmiany tj. podstawę prawną wynikającą z przepisów prawa lub 
postanowień umowy; 

d) informację i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 
dokonanie zmiany umowy 

2)  Dowodami o których mowa w § 9 pkt. 3 ppkt. 1 lit. d są wszelkie dokumenty, które 
uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany np. dokument potwierdzający:  

- wstrzymanie prowadzenia działalności, 

- zaprzestanie lub ograniczenie produkcji itd. 

4. Zmiana postanowień zawartej Umowy, z wyłączeniem wskazanych w niej wyjątków, może nastąpić 
wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) zachowania poufności informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są znane lub nie 
powinny być znane publicznie, powzięte przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem lub 
przy okazji wykonania umowy. Obowiązek zachowania poufności informacji obowiązuje 
niezależnie od ich nośnika i bez względu na sposób przekazania, 

2) wykorzystywania przekazanych informacji, o których mowa w pkt 1) tylko  w zakresie 
związanym z realizacją umowy, 

3) niepodejmowania działań mających na celu uzyskanie jakichkolwiek innych informacji 
dotyczących Zamawiającego, które nie są konieczne do wykonania obowiązków wynikających z 
umowy, 

4) dochowania najwyższej staranności przy realizacji postanowień umowy. Wykonawca jest w 
pełni odpowiedzialny za każdą, bezpośrednią lub pośrednią szkodę poniesioną przez 
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Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę wyżej wymienionych 
postanowień, 

5) podejmowania odpowiednich środków mających na celu ochronę wszelkich 
informacji i dokumentów zawierających informacje dotyczące Zamawiającego przed ich utratą 
lub ujawnienie na zasadach określonych w Polityce Bezpieczeństwa Zamawiającego, 

6) zachowania poufności informacji także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.  

2. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące w przyszłości wyniknąć na tle wykonania 
niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie. 

3. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporów, spory rozstrzygać będzie sąd 
właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

4. Strony postanawiają, że prawem właściwym dla oceny niniejszej umowy jest prawo polskie, a w 
szczególności kodeks cywilny i prawo zamówień publicznych.  

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również odstąpienie i rozwiązanie wymagają dla swojej 
ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być akceptowane przez obie strony 
umowy, przy czym Zmiana terminu Wykonania umowy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem 
wyrażenia zgody przez Ministerstwo Sprawiedliwości.  

6. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA  

 

 

 

…………………………………….                                                   ………………………………... 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 Protokół odbioru  
 

sporządzony dnia ….............................. w …………………………….. 

 

Realizacja umowy obejmowała dostawę średniego samochodu ratowniczo gaśniczego. 

 

Przedmiot umowy wykonany został zgodnie z umową nr …........ z dnia .….............. zawartą pomiędzy 
Miastem Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój NIP 633 221 66 15,  
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………………………………………..,  

a  

…....................................................... prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą: …......................... 
 

z siedzibą przy ul. ….............................................., NIP: …...................................... 

Odbioru dokonali w imieniu: 

ZAMAWIAJĄCEGO – 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………....................... 

WYKONAWCA – 

.…………………………………………………………………………………..................................................................................... 
 

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze*:     

…………………………………………………………………………………………….......................................................................... 

…………………………………………………………………………………………….......................................................................... 

 

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

 

Zamawiający                                   Wykonawca 

 

 

* w przypadku braku uwag należy wpisać „BRAK UWAG” 

 


