
Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla OSP Tymienica 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA 
 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez 

negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.)  
Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, 

ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla OSP Tymienica  
 
 
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym 

w tym składanie ofert, oświadczeń i dokumentów następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:  
https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainP

age&clientName=chotcza 

RODZAJ ZAMÓWIENIA: DOSTAWA  
ZNAK SPRAWY: ZP.271.1.4.2023 
 
 
 
Wspólny słownik zamówień (CPV):  
34144210-3 wozy strażackie  
34113000-2 pojazdy z napędem na 4 koła 

 
Zamawiający:  
Ochotnicza Straż Pożarna w Tymienicy 

Tymienica Stara 15, 27-312 Chotcza  
NIP: 811-168-25-96  
REGON: 672758794  
Pełnomocnik:  
Gmina Chotcza  
Chotcza-Józefów 60 

27-312 Chotcza  

 
Podstawa prawna:  
Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) 

 
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, 
które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu 
przyznane – art. 310 Pzp. 

 

 

Chotcza , 09.03.2023 r.  
 

(miejscowość i data) 
Zatwierdził  

 

 

………………………………… 
                                                                                               Prezes Zarządu OSP Grzegorz Żaczek  

https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=chotcza
https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=chotcza


 
 
 

I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES 

POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ 
PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

 

Nazwa Zamawiającego Ochotnicza Straż Pożarna w Tymienicy  

  

Adres Zamawiającego Tymienica Stara 15 
   27-312 Chotcza  

Numer telefonu 48/375 10 32  
  

Adres poczty elektronicznej przetargi@chotcza.pl  
  

Adres strony internetowej Zamawiającego    www.chotcza.pl  

  

Adres strony internetowej, na której 
https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_m

odule=main&MP_action=mainPage&clientName=chotcza  
udostępniany będzie SWZ, zmiany i 

wyjaśnienia  

treści oraz inne dokumenty związane  

bezpośrednio z postępowaniem o udzielenie  

zamówienia. Strona, za pośrednictwem której  

złożyć należy ofertę  

II. TRYB POSTĘPOWANIA  

 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym , zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710  

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.  
2. Oznaczenie postępowania: ZP.271.1.4.2023 
 
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 
podane oznaczenie.  
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:  

1) Biuletyn Zamówień Publicznych www.bip.chotcza.pl   
2) platforma zakupowa 

https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_actio

n=mainPage&clientName=chotcza   
3) strona internetowa Gminy www.chotcza.pl  w Biuletynie Informacji  
Publicznej „Przetargi” 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego jednego średniego samochodu specjalnego 

pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymienicy, 

zwany dalej „samochodem”.  
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. 
 
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
 
– 34144210-3 – wozy strażackie 
 
– 34113000-2 – pojazdy z napędem na 4 koła 

mailto:przetargi@chotcza.pl
http://www.chotcza.pl/
https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=chotcza
https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=chotcza
http://www.bip.chotcza.pl/
https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=chotcza
https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=chotcza
http://www.chotcza.pl/


 

 

 

4. Zamawiający wymaga, aby oferowany samochód były fabrycznie nowy. Musi spełniać 

wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań 

dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. 
 

IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: 31.07.2023 r. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w art. 108 ust 

1 pkt 1-6 ustawy Pzp  
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez

 Zamawiającego. 
 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące:  
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy  
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – nie 

dotyczy  
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dotyczy  
4) zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający – nie dotyczy 
 
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co 

najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada 

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje 

dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 
 
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

5. Zgodnie z treścią art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się  
Wykonawcę :  
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy  lub  ukrywania  ich  pochodzenia,  o  którym  mowa  w  art.  299  
Kodeksu  karnego, 
 

 

 
 

 



 
 
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 
 
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 

2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo skarbowe, 
 
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w 

przepisach prawa obcego; 
 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 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 1; 
 
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności;  
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
 
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 6) jeżeli, w przypadkach, 

o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z 

wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy Wykonawcą do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 
pkt 1, 2 i 5, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 
pieniężne; 
 
 

 
 



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

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 

współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 

zamawiającym; 
 
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w 
szczególności: 
 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,  
b) zreorganizował personel,  
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów, 
 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

9. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

 

VI. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
 
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie  
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji 
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu. 

 

VII. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 

Na ofertę składają się wypełnione i podpisane odpowiednio: 

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:  
1) Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy o niepodleganiu wykluczeniu 
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SWZ; 
2) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. XII pkt 5 
SWZ jeżeli ustanowiono pełnomocnika oraz wypis z KRS w celu weryfikacji 
prawidłowości ustanowienia pełnomocnika; 

3) oświadczenie dotyczące utajnienia informacji – załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy). 

1. Na ofertę składają się wypełnione i podpisane odpowiednio:  
1) formularz oferty - przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2 SWZ; 
 
2)oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wypełnione zgodnie ze wzorem 

stanowiącym zał. nr 3 SWZ; 
 

 
 

 

 



  
3) Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ) 
 
4) pełnomocnictwo - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych , Zamawiający żąda od Wykonawcy 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania  
Wykonawcy; 
 
5) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (zał. nr 5) - oświadczenia i/lub dokumenty na 

podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji 

zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje). 

2. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców podmiotowych środków dowodowych. 

3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w 

postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę 

odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba 

że: 

1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 
poprawienie lub  
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp , lub złożonych podmiotowych środków 

dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

5. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w 

tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

 

VIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJASNIENIA TREŚCI SWZ 

1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania 

sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: 

1.1. Elektronicznie na adres e-mail: przetargi@chotcza.pl  lub za pośrednictwem 

Platformy znajdującej się pod adresem: 
https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainP

age&clientName=chotcza  

w zakładce „Korespondencja”. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, 

uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do 

Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek  

800  – 1600 , wtorek – piątek  godz. 730 - 1530 ) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje 

się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku 

skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. 

3. Ogólne zasady korzystania z Platformy; 

3.1. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na 

https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet  

3.2. Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany 

do strony https://oneplace.marketplanet.pl gdzie zostanie powiadomiony  

o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada 

https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=chotcza
https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=chotcza
https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
https://oneplace.marketplanet.pl/


konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, 

następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie 

„zarejestruj się”.  

3.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku  

z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na 

rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.  
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma 

informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy 

skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.  

3.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. 

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz 

informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki 

„Korespondencja”. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek 

należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub 

przy użyciu zakładki „Korespondencja” lub e-maila. W celu zadania pytania 

Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. 

Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i 

treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem 

weryfikującym  

z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, Wykonawca uzyskuje potwierdzenie 

wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane". Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym 

mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa 

na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje  

o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej. 

6. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych  

z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą 

rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gmina Chotcza tel. +48 (22) 25 72 

223 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 900 - 1700 e-mail: 

oneplace@marketplanet.pl  

7. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: 

7.1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 

7.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie 

wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie 

zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem. 

8. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na 

Platformie Zakupowej tj.: 

8.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż  

512 kb/s; 

8.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, 

procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os  

x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 

8.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej  

w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 

tel:+48222572223
tel:+48222572223
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8.4. Włączona obsługa JavaScript; 

8.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 

9. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 

100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, 

tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, 

gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, 

ASIC, XMLenc. 

10. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: 

Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest  

w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku 

dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu 

otwarcia ofert. 

11. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim 

źródłem czasu. 

 

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:  
1) w sprawach merytorycznych: 
 
Grzegorz Żaczek 
48/375 10 32  
2) w sprawach proceduralnych:  
Angelika Osojca 

48/375 10 32 wew. 19 
 
 
X. WADIUM  
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu 
związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 
 
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. Odmowa wyrażenia zgody powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 

 
 
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę wraz z oświadczeniami i innymi załącznikami sporządza się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej 

pod adresem https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Korzystanie z platformy jest bezpłatne. 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność 

jej treści, pod rygorem nieważności. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


5. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – Załącznik Nr 2 do SWZ, wraz z ofertą 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

a. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia – Załącznik Nr 3 do SWZ, 

b. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – 

Wykonawca nie jest zobowiązany do ich złożenia, jeżeli Zamawiający może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca 

wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów(jeżeli dotyczy), 

c. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania(jeżeli dotyczy). 

6. Ofertę, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p., podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza 

się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych w szczególności: 

.txt, rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

7. Oferta i oświadczenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie 

rejestrowym wykonawcy lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do 

dokonywania czynności prawnych, udzielone przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy, a w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia - przez ustanowionego pełnomocnika. 

8. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, Wykonawca, w celu utrzymania poufności tych 

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

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajny”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

9. Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji winien zastrzec, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 

ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

 

 

XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Składając ofertę w postaci elektronicznej – Ofertę należy złożyć na Platformie zakupowej 

pod adresem https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce „Oferty” do 

dnia 17.03.2023 r. do godz. 𝟏𝟎𝟎𝟎  

2. Wykonawca składa Ofertę poprzez: 

a. wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ), 

b. dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (załączników) określonych  

w niniejszej SWZ, - podpisanych podpisem elektronicznym przez osoby 

umocowane. Czynności realizowane są poprzez wybranie polecenia „Dodaj 

dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany, 

c. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. 

d. Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument 

stanowi tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

e. złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".  

f. potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta 

https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


została złożona” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty” 

g. o terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji 

na Platformie. 

h. po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił 

niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń". 

i. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym 

celu w zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać 

polecenie „Wycofaj ofertę”. 

j. po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie 

możliwe. 

3. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie 

określający wolę ich utajnienia. 

4. Składając ofertę w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty „stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie 

„Dodaj" 

 

XV. OTWARCIE OFERT 
1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 

17.03.2023 r. o godz. 𝟏𝟎𝟏𝟓 
 
2. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w 
terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po 
usunięciu awarii. 
 
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 
 
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
 
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie na stronie 
postępowania https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet informacje o: 
 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały 
otwarte; 
 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  
 
 

 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty stanowi wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia w całym 

zakresie. 
 
2. Cena winna być obliczona zgodnie z algorytmem cena brutto = cena netto + VAT i wpisana 
do druku „Formularz oferty” – załącznik nr 2 do SWZ. 
 
3. Cena wskazana przez Wykonawcę musi być podana w PLN cyfrowo w zaokrągleniu do 

dwóch miejsc po przecinku (groszy). Zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę 

pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę.  
4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich 

(PLN). 
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5. Cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 

wprost ze SWZ, jak również wszystkie koszty w niej nieujęte, a bez których nie można 

prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonać zamówienia. 
 
6. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów ( tzw. VAT odwrócony), Wykonawca składając 

ofertę informuje o tym Zamawiającego na formularzu ofertowym. W celu oceny takiej oferty 

Zamawiający doliczy do oferowanej przez Wykonawcę ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. W ofercie wykonawca ma obowiązek: 
 
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego; 
 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 
bez kwoty podatku; 
 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 
miała zastosowanie. 

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Za ofertę najkorzystniejszą postępowania, zostanie uznana oferta zawierająca 
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:  
1) Cena brutto – 60 %  
2) Okres gwarancji na samochód i zabudowę – 10 % 

3) Parametry techniczne – 30 %  
3. Punkty powyższym kryteriom Zamawiający przyzna na podstawie:  
1) Cena brutto – A oferty [ 60,00 pkt] 

 
 

W zakresie kryterium „cena brutto” oferta może uzyskać określoną ilość punktów 

wyliczoną na podstawie wzoru matematycznego. Cena ofertowa: matematyczne 

porównanie ceny oferty z najniższą ceną do ceny oferty ocenianej (cena najniższa 

otrzymuje łącznie 60,00 pkt). 

Cena – wyliczenie wg wzoru: 
 

Najniższa cena oferty spośród niepodlegających odrzuceniu 
       A oferty = 

 
------------------------------------------------------------------ x 60,00 pkt 

 
Cena oferty ocenianej 

 

 

2) Okres gwarancji na samochód i zabudowę – B oferty [10 pkt]  
W zakresie kryterium „Okres gwarancji na samochód i zabudowę” na przedmiot 

zamówienia oferta może otrzymać:  
 za wymagany minimalny okres gwarancji tj.: łącznie 24 miesiące gwarancji – 0,00 pkt. 

 
 Gwarancja: 36 miesięcy i więcej – 10,00 pkt. 

3) Ocena ofert w kryterium “ parametry  techniczne” - C oferty [30 pkt] 
           Ocena ofert w kryterium “ parametry  techniczne” zostanie przeprowadzona  
w następujący sposób:   

                 

 



 1a-   Parametr punktowany nr.1 —20pkt 

 0 pkt- Na dachu kabiny zamontowana lampa zespolona, sygnalizacyjna  z lampami 

koloru niebieskiego wykonanymi w technologii LED, posiadająca homologację 

CLASS 2 z min. 10 modułami LED, po min 6 LED każdy.  Lampa z podświetlanym 

napisem „Straż”. Lampa bez nakładki kompozytowej. Lampa zabezpieczona przed 

uszkodzeniami mechanicznymi.   

 20 pkt -  Na dachu kabiny zamontowana, opływowa, dopasowana do szerokości 

dachu, belka sygnalizacyjna wykonana w obudowie z poliwęglanu,  posiadającą 

homologację CLASS 2. Belka wbudowana w nakładkę-nadbudowę kompozytową 

dachu ,dopasowaną do szerokości dachu, zapewniającą opływowość kształtu i 

możliwość ograniczenia zahaczenia np. o gałęzie. W belce zamontowane 

symetrycznie, lampy sygnalizacyjne koloru niebieskiego, wykonane w technologii 

LED z min. 10 modułami LED, po min 6 LED każdy. Pośrodku dachu kabiny 

zamontowana lampa  z podświetlanym napisem „Straż”. 

       

         2a - Parametr punktowany nr.2—10pkt 

               Szerokość przedniej skrytki przelotowej 

 0 pkt - szerokość przelotu- do 850mm 

 5 pkt - szerokość przelotu- powyżej 850 do 950mm 

 10 pkt - szerokość przelotu- powyżej 950mm 

 

4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru: 

 

P oferty = A oferty + B oferty + C oferty  
gdzie;  
P oferty – całkowita liczba punktów  
A oferty – punkty uzyskane w kryterium „Cena brutto”  
B oferty – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji na samochód i zabudowę” 

C oferty  – punkty uzyskane w kryterium ,, parametry  techniczne” 

 

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 
 
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną 
liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert. 
 
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

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

tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 
 
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.  
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

 

XVIII. NEGOCJACJE 
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia 
negocjacji , zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 



1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, 

jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;  
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone; - podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne. 
 
2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
 
3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa powyżej, jeżeli ich 
ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 
 
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 
577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
 
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w pkt 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 
 
6. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 
 
7. Wybrany Wykonawca, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią  

załącznik nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 
 
8. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
 
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ 

ZMIANY 
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do 

SWZ. 
 
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy zobowiązane są dostarczyć 

dokument potwierdzający ich umocowanie do podpisania umowy, o ile to umocowanie nie 

będzie wynikać z innych dokumentów załączonych do oferty.  
3. Warunki zmiany umowy określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 

4 do SWZ.  



4. Integralną częścią umowy będzie złożona oferta. 
 
 
XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX 

ustawy Pzp ( art. 505 – 590). 
 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców.  
3. Odwołanie przysługuje na: 
 
- niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający 
był obowiązany na podstawie ustawy.  
4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

 

 

XXIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   

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, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż: 

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Chotcza , adres e-mail: 

ug@chotcza.pl  Nr tel. 48/375 10 32  

2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących 

przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu 

praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: 

rodo@chotcza.pl  

 

3.Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa 

jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego 4x4 

dla OSP Tymienica” prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji. 

4.Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74 

Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dalej „Ustawa Pzp” 

oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

5.Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78  Ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli okres 

obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, dane 

osobowe przechowywane będą przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

6.Posiadają Państwo: 

mailto:ug@chotcza.pl
mailto:rodo@chotcza.pl
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzyheztaltqmfyc4mzzg4ztknjtga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzyheztaltqmfyc4mzzg4ztmnzxgq


- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących*; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Państwa 

dotyczących**; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych***;   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy Państwo uznają, że przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. 

7.Nie przysługuje Państwu: 

w związku z art. 17 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 Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

8.Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych osobowych 

wyłącza możliwość udziału w wyżej wymienionym postepowaniu. 

*Wyjaśnienie: w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, 

z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby 

występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.  

**Wyjaśnienie: skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.  

***Wyjaśnienie: w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o 

którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 

postępowania. 

 

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania 

skierowanego do zamawiającego. 

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamówienie zostało ujęte w planie zamówień publicznych.  
2. Zamawiający przeprowadza postępowanie samodzielnie. 
 
3. Zamówienie nie zostało podzielone na części . Powody niedokonania podziału na części: 
Przedmiot zamówienia stanowi niepodzielną całość i wskazane jest, aby dostawę wykonywał 
jeden Wykonawca. Ponadto podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami 
technicznymi i nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, a potrzeba skoordynowania 
działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby 
poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia w przewidzianym do tego terminie, 
uwzględniając kwestię konieczności rozliczenia udzielonego na realizację zadania 
dofinansowania. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych.  
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
7. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
8. Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.  
9. Rozliczenie następować będzie w złotych polskich.  
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

11. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  



12. Zamawiający nie przewiduje prawa opcji. 
 
13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, na formularzu oferty, części zamówienia,  

14. których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw 

ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.  
15. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej ani zebrania wykonawców. 
 
16. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia , o którym mowa w art. 
214, ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. 
 
17. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 

września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), 

przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2020r, poz. 1740 z późn. zm.). 

 
Załączniki : Stanowią one integralną część SWZ i wymagań związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 
 
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy 
 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 125 ust 1 dotyczące przesłanek wykluczenia w 
postępowaniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 125 ust. 1 
ustawy Pzp  
Załącznik nr 4 – projektowane postanowienia umowy 

Załącznik nr 5 – oświadczenie o utajnieniu



 


