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Ogłoszenie nr 567596-N-2019 z dnia 2019-07-01 r.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Cholewianej Górze: 

 

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 

4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Cholewianej Górze.  

Gmina Jeżowe 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, 

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 

postępowania  
Tak  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: Urzad Gminy Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A , NIP 865-17-98-440 woj. podkarpackie, pow. 

niżański Adres e-mail: przetargi@jezowe.pl. strona internetowa: www.jezowe.pl , BIP 

www.jezowe.biuletyn.net  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać 

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Cholewianej Górze, krajowy numer identyfikacyjny 

83120855600000, ul. Młynarze  27 , 37-430  Cholewiana Góra, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 
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573294867, e-mail cholewianagora@osprp.pl, faks -.  

Adres strony internetowej (URL): www.jezowe.biuletyn.net  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 

które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Stowarzyszenie  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w 

tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy 

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 

adresem (URL)  
Nie  

www.jezowe.biuletyn.net  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia  
Nie  

www.jezowe.biuletyn.net  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 

adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

Pisemnie  

Adres:  

Urząd Gminy Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A pok.Nr 11 Sekretariat  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 

nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 
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(URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Cholewianej 

Górze. Gmina Jeżowe  

Numer referencyjny: OSP ZP 271.12.2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 

wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem 

zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 

kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Cholewianej Górze- Gmina Jeżowe. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ, dotyczący parametrów technicznych wymaganych przez 

Zamawiającego, który należy wypełnić i złożyć wraz ze składaną ofertą. Pozostałe postanowienia dotyczące 

przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik do 

SIWZ. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producentów produktów lub 

rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty i usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę 

wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod 

warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy 

czym, jeśli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone w SIWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wskazany z formularzu 

oferty. Warunki gwarancji opisują załączone do SIWZ istotne postanowienia umowy. Długość okresu 

gwarancji jakości - stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 24 

miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny) liczony od dnia podpisania protokołu 

odbioru przedmiotu zamówienia.  

 

II.5) Główny kod CPV: 34144210-3  

Dodatkowe kody CPV:  
 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  
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(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna 

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 

ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Pożądany jest wcześniejszy termin dostawy  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w 

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

jest krótszy – w tym okresie - wykonał co najmniej 1 dostawę samochodu strażackiego o wartości brutto 

min. 500 000,00 zł.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją 

o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
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III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
Wykaz dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Do wykazu należy dołączyć dokumenty 

potwierdzające, że dostawy te zostały należycie wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a 

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty. Wykaz dostaw stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ należy przedłożyć w 

oryginale, zaś dokumenty poświadczające w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Wartości podane w dokumentach w walutach obcych będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień 

publikacji ogłoszenia.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do 

SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 

przetargowe w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wykonawca może wnieść wadium 

w jednej lub kilku formach o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1)w pieniądzu; przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego: Nadsański Bank Spółdzielczy Stalowej Woli O/ Jeżowe Nr konta: 10 

94 301029 3000 0101 2000 00 07 Wadium należy wnieść w terminie do dnia 10.07.2019 r. do godz. 10:00 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach 

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 310). 6 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 

7. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin 

uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 8. W przypadku wniesienia wadium formie innej niż w 

pieniądzu – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem 

terminu składania ofert w sekretariacie Urzędu Gminy Jeżowe (pierwsze piętro, pok. nr 11), a kserokopię 

dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 9. W przypadku składania 

oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego ze wspólników uważa się za wniesione prawidłowo. 

10.Brak wniesienia wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje odrzucenie 
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oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. 11.Zwrotu i zatrzymania złożonego 

wadium przetargowego zamawiający dokona zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1-5 ustawy Pzp.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 

katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia 

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki 

będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w 

zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Długość okresu gwarancji podstawowej 20,00 

Długość okresu gwarancji na zabudowę pożarniczą  20,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji Nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  
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Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 

wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 

techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na 

podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza 

możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru WYKONAWCY, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili 

zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: a) w 

przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub 

powodującej zmianę zakresu robót; b) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie 

pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej jakości; c) z 

powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; d) w przypadku, gdy parametry techniczne 

samochodu lub jego wyposażenia będą korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO niż zaoferowane w ofercie, 

będą spełniały wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a cena nie ulegnie 



Strona 9 z 11 

 

podwyższeniu, e) w przypadku pojawienia się na rynku sprzętu nowszej generacji pozwalającego na 

zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej 

jakości, a cena nie ulegnie podwyższeniu, f) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy 

przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa. g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań 

użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie 

umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji jej zapisów przez Strony; 2. Wystąpienie przypadków wskazanych w ust. 1 nie obliguje do 

zmian umowy i nie powoduje roszczenia po którejkolwiek ze stron do zmiany umowy. 3. Zmiana 

postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do 

umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2019-07-10, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu  

> Polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
Zadanie zostanie sfinansowane z następujących źródeł zewnętrznych: • Gminy Jeżowe, • Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 7.2. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 

ofert wariantowych. 7.4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 7.5. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 7.6. Oferta wraz z załącznikami musi być 

sporządzona czytelnie. 7.7. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej 

sporządzeniu muszą być parafowane przez wykonawcę. 7.8. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, 

tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 

rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 7.9. Jeżeli osoba (osoby) 

podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na 

podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty. 7.10. Oferta wraz z załącznikami musi być 

sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą 

sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 7.11. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7.12. Zaleca się, aby 

strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 7.13. Zaleca się, aby każda strona 

oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. 7.14. W przypadku, 
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gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie 

składania, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez 

wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie 

składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w 

szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 

ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę 

przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 1) ma charakter techniczny, 

technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą, 2) 

nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu 

zachowania poufności. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte 

i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 7.15. Oferta musi zawierać: a) Formularz ofertowy sporządzony i 

wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ, b) Oświadczenia, o których mowa w pkt 

5.1.1 SIWZ według wzorów stanowiących odpowiednio Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ, c) Załącznik Nr 8 do 

ZIWZ – informacja o spełnianiu minimalnych wymagań techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia, 

d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę 

składa pełnomocnik, e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5 SIWZ -jeżeli 

wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 7.16. Ofertę należy umieścić w 

kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez 

naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym 

opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia: a) Nazwa i adres wykonawcy, b) 

OFERTA – „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 

kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Cholewianej Górze", c) Siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy 

Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A d) Nie otwierać przed dniem: 10.07.2019 r. do godz. 10:00 7.17. Zamawiający 

nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty. 8.1. Ofertę wraz z dokumentami, o 

których mowa w pkt. 7.16 należy złożyć w terminie do dnia 10.07. 2019 roku do godziny 10:00 w Urzędzie 

Gminy Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A pok. nr 11 sekretariat. Godziny urzędowania określono w pkt. 1.1. 

niniejszej SIWZ. 8.2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 8.3. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2019r. o godzinie 10:10 w Urzędzie Gminy Jeżowe, 37-430 Jeżowe 

136A pok. nr 20 Sala obrad 8.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, 

że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak 

składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt. 7.16 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. 8.5. 

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego 

powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 8.6. 

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku 

nieobecności wykonawcy, zamawiający przekaże wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego wniosek. 

8.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej www.biuletyn.jezowe.net 

informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz 

adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 8.8. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w 

punkcie 8.1, zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
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