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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W POBIEROWIE 

Adres: ul. Zgody 7  72-346 Pobierowo 

Tel. 691 939 310 

REGON: 320493578, NIP: 8571877953 

Strona internetowa do ogłoszenia zamówienia:  http://bip.rewal.pl/zamowienia 

adres e-mail:    jnowak@rewal.pl 
 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Trybem udzielenia zamówienia jest tryb „przetarg nieograniczony” – art. 39-46 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 
1843), zwanej w dalszej części „ustawą Pzp”. 

2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące 
dostaw. 

3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie, dotyczące zamówień o wartości poniżej 214.000 EURO. 

4. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. Do spraw 
nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego (rok produkcji 2020) ciężkiego samochodu 

strażackiego ratowniczo–gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Pobierowie. 

2. Wymagania sprzętowe i warunki techniczne dla samochodu określone zostały w Załączniku nr 7 do 

SIWZ „Specyfikacja techniczna dla fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 

z napędem 4x4”. 

3. Kody CPV:    

34144210-3 Wozy strażackie 

 
4. Zamawiający nie stawia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących dostawę 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Do 07 grudnia 2020 r. 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 

mailto:jnowak@rewal.pl
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1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej.  
  Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który: 

a) wykaże, ze posiada doświadczenie w wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym 

okresie: 

- co najmniej jednej dostawy nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego  o wartości nie 

mniejszej niż 600 000,00 PLN brutto wraz z podaniem jej wartości, daty, oraz podmiotu, na 

rzecz którego dostawa została wykonana, z załączeniem dowodów określających, że 

dostawa została wykonana należycie.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże (wg wzoru – załącznik 

nr 6 do SWIZ), że w tym okresie wykonał: 

- minimum jedną dostawę nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego, której wartość 

była nie mniejsza niż 600 000,00 PLN brutto każda (wartość poszczególnych dostaw  nie 

sumuje się), wraz z podaniem jej wartości, daty, oraz podmiotu, na rzecz którego dostawa 

została wykonana, z załączeniem dowodów określających, że dostawa została wykonana 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – inne dokumenty;  

Uwaga:  
1. W przypadku, gdy wartość zamówień wykazanych przez wykonawcę celem potwierdzenia 

warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy 
wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty 
wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie 
będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli 
przed wszczęciem postępowania). 

2. Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub 
ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również 
wykonywane (tj. w trakcie realizacji). W takim przypadku część zamówienia już faktycznie 
wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego w pkt. 1.3 lit. a) powyżej.   

3. W przypadku, gdy wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. w ramach Konsorcjum, Zamawiający będzie 
weryfikował rzeczywisty (faktyczny i realny) udział tego wykonawcy w realizacji dostawy 
objętych tym zamówieniem. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 PZP, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się: 
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1) 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;    

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) 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 2019 r.  Poz. 1950) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. z 2020 r. Poz. 1133 ), 

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

c) skarbowe, 
d) 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); 

3) Wykonawcę, 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 2 powyżej; 

4) 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; 

5) 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 obiektywne                                    i 
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te                
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) 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; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności                          
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) 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; 

9) 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; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
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odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 
2020 r. poz. 358); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz                      
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), 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. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp 
(rozdział V ust. 2 pkt. 2-3 SIWZ) oraz art. 24 ust. 1 pkt. 16-20 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 
5-9 SIWZ)  może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu 
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4. Wykluczenie wykonawcy następuje: 
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Ppz (rozdział 

V ust. 2 pkt. 2 lit. a-c i pkt. 3 SIWZ), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została 
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp (rozdział V 
ust. 2 pkt. 2 lit. a-c SIWZ), jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 2 lit. d i pkt. 3 

SIWZ) gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo 
wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 2 lit. d), 

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 4 SIWZ), 
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 
pkt. 7 i 9 SIWZ), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 10 
SIWZ), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 11 
SIWZ), jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia 
publiczne. 
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5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
ust. 3 powyżej. 

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia. 

8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V ust. 
1 pkt 3 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

9. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 8  powyżej, 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają 
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa  
w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 (rozdział V ust. 2 pkt. 2-11 SIWZ). 

10. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie 
spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę zgodnie  
z postanowieniami rozdziału VI SIWZ.  

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW I 
DODATKOWE INFORMACJE  
 

1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE 
NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
(SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ) 
 

1) W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie 
z treścią załącznika nr 3 do SIWZ; 

2) W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca 
składa wraz z ofertą oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na 
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią 
załącznika nr 4 do SIWZ; 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów 
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do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z 
treści zobowiązania potwierdzającego udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi 
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego;  
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;  

Uwaga: W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują dostawę, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniach, których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej.  

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o 
których mowa w pkt. 1 i 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
(SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT): 

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 
(którego oferta zostanie najwyżej oceniona), na wezwanie Zamawiającego będzie 
zobowiązany przedłożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.:  
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden 
wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli 
Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

b) dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy  były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny by wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem 
terminu składania ofert. 
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3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:  

• Wypełniony, przez Wykonawcę, załącznik nr 7 do SIWZ – w zakresie określenia, że 
proponowany przedmiot dostawy spełnia postawione wymagania (wymagane wskazanie 
opcji „spełnia” lub „nie spełnia”). 

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  
W POSTĘPOWANIU W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 
1 PKT 3 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (SKŁADANYCH PO TERMINIE SKŁADANIA 
OFERT) TJ.:  

1) W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI  
Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 
23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do 
SIWZ.  
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 
Uwaga: W przypadku wykonawców nie należących do żadnej grupy kapitałowej, 
Zamawiający dopuszcza, aby powyższe oświadczenie złożyć wraz z ofertą. Wykonawca 
zobowiązany jest do aktualizacji złożonego oświadczenia, gdy w toku postępowania zmieni 
się jego sytuacja tj. włączenie do grupy kapitałowej. 

5. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW I DODATKOWE INFORMACJE: 

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 
2) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca składa 
wraz z ofertą dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty oraz 
wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą (w przypadku 
pełnomocnictw - oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) chyba, że Zamawiający 
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346), a 
Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy, na którym Zamawiający 
może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. 
dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. W 
przypadku braku podania w ofercie ww. adresu, Zamawiający może pobrać ww. 
dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są dostępne w ogólnodostępnych i 
bezpłatnych bazach danych. 
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3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców 
występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
(oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 

4) Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub 
oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język 
polski. Zasada ta rozciąga się na składane w toku postępowania wyjaśnienia, 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.  

5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 
cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1b ustawy Pzp, i skonkretyzowanych w rozdziale V ust. 1 SIWZ, Wykonawcy 
wykazują łącznie.   

6) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia zawarte w SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w 
oryginale. 

7) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia zawarte w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których 
mowa w ust. 6, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. 

8) W niniejszym postępowaniu zamawiający przewiduje możliwość zastosowania 
„procedury odwróconej”, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Oznacza to, iż Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert,  
a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu.  

 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składane przez wykonawców 
oferty wraz z załącznikami, zmiana oferty, powiadomienie o wycofaniu oferty wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert 
w formie elektronicznej podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

2. W przypadku wezwania przez zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, 
dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, należy je przedłożyć 
(złożyć/uzupełnić) w formie pisemnej. 
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3. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazywać mogą sobie drogą elektroniczną, przy czym zawsze dopuszczoną jest forma 
pisemna.  

4. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane są przez 
zamawiającego lub przez wykonawcę drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

5. Zamawiający wymaga, aby cała korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania była 
prowadzona w języku polskim. 

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania 
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie w/w terminu lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpatrzenia.  

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust. 6. 

8. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego 
postępowania jest: Jace Nowak – kontakt wyłącznie elektroniczny (jnowak@rewal.pl) lub 
pisemny.  

 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium przez Wykonawcę.  
 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. 
2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.  
3. Oferta musi zawierać minimum: 

1) formularz ofertowy (załącznik nr 2 SIWZ) wypełniony stosownie do wymagań zawartych w 
jego treści,  

2) oświadczenia i inne dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 1 oraz ust. 5 niniejszej 
SIWZ. Pozostałe oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale VI ust. 2 i 4 SIWZ składane 
są po terminie składania ofert zgodnie z wytycznymi wskazanymi w SIWZ.  

4. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do 
oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

mailto:jnowak@rewal.pl
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5. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii składa 
własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania 
oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone 
za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 

6. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione  
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

7. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym 
pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.  

8. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 
9. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie 

zaadresowanej na Zamawiającego. Zaleca się opisanie koperty (opakowania) w następujący 
sposób: 

 

nazwa (firma) 
adres wykonawcy                                                

Oferta na: 
Dostawa nowego ciężkiego samochodu strażackiego ratowniczo–gaśniczego  

z napędem 4x4 dla OSP w Pobierowie 
Nie otwierać przed dniem 30.07.2020 r., godz. 10:10 

10. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane.  
12. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.  
13. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści 

Wykonawcą wspólnym (dotyczy to również ofert składanych przez wspólników spółki cywilnej) 
powinny spełniać następujące wymagania: 

1) oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika, do oferty należy 
załączyć dokument pełnomocnictwa, 

2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano w 
rozdziale VII SIWZ, 

3) warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ winny być spełnione przez Wykonawców 
wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który z Wykonawców odpowiada 
za spełnienie, jakich warunków SIWZ,  

4) wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest 
przez pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencję do 
pełnomocnika. 

5) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność  
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

14. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.), powinny być one oznaczone klauzulą „NIE 
UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów 
na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie). 

15. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będzie zawierała informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
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Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób niebudzący 
wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w 
osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą 
stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia 
ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofercie. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i 
oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej 
konkurencji spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego. 

16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku opisu na kopercie, 

zgodnie ze wzorem określonym w ust. 9 powyżej, np. otwarcie koperty przed wyznaczonym 
terminem. 

18. W formularzu ofertowym Wykonawca wskazuje, wyłącznie do celów statystycznych, czy jest 
mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem. I tak zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 6 marca  2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292  
z późn. zm ): 

1) mikroprzedsiębiorca - to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich 
lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny 
obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w 
złotych 2 milionów euro. 

2) mały przedsiębiorca – to przedsiębiorca który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich 
lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny 
obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w 
złotych 10 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą. 

3) średni przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich 
lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął 
roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w 
złotych 43 milionów euro, i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą. 
 

Uwaga: Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, 
małych i średnich (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36–
41). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Oferty należy składać w:  Urząd Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal , pok. nr 6 
(sekretariat)  

2. Termin składania ofert upływa w dniu 30.07.2020 roku, o godz. 10:00. 
3. Zmiana i wycofanie oferty: 
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1) wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający 
otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub o wycofaniu oferty przed terminem 
składania ofert, określonym w ust. 2 niniejszego rozdziału, 

2) powiadomienie musi być dostarczone w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu 
(kopercie), oznaczonym i opisanym odpowiednio w sposób wskazany w rozdziale X ust. 9 
niniejszej SIWZ, opatrzone dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2020 roku o godz. 10:10 w siedzibie zamawiającego: 
pok. nr 105. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

6. Ofertę złożoną po terminie zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy.  
 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Ceną oferty jest wynagrodzenie za realizację dostawy objętą przedmiotem zamówienia. Cena 
musi być podana w złotych polskich (PLN) w kwocie brutto, cyfrowo z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku wraz ze wskazaniem obowiązującej stawki podatku VAT oraz uwzględniać 
całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia.   

2. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt Zamawiającego w związku z 
realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji.  

3. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.  
4. Podana przez Wykonawcę cena oferty musi uwzględniać wymagania w zakresie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę i wysokości minimalnej stawki godzinowej, określone 
ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2177 z późn. zm.). Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 
dokonywane będą w złotych polskich [PLN].  

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług tj. w przypadku:  
1) wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, 
2) mechanizmu odwróconego obciążenia, w odniesieniu do wprowadzonych już, jak  

i wprowadzonych przedmiotową nowelizacją zmian w ustawie o VAT, 
3) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia 

przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT, 
- Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny  podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi   przepisami.  

6. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego jak w ust. 5, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższe informacje zaleca się podać na odrębnym 
załączanym do oferty dokumencie, przygotowanym przez Wykonawcę. Brak załączenia do oferty 
tego dokumentu oznacza, iż wybór oferty wykonawcy nie prowadzi do powstania u Zamawiającego 
obowiązku, o którym mowa w ust. 5. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
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1. Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów oceny ofert: 

Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

2. Wyniki w kryterium nr 1 zostanie obliczone do setnej części po przecinku – stosując 
następujące zaokrąglenie: od 0 do 4 włącznie – w dół, od 5 do 9 – w górę.  

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą ilość 
punktów w ramach kryteriów oceny ofert tj. C + G. 

XIV. PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile 
są mu znane. 

3. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze Umowy.  
 

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 
C - Cena całkowita brutto 
 
 
 
 

60 % 

2 
 
G - gwarancja  
 

 
40% 

 

Nr 
kryterium  Wzór 

1 

Cena (C) całkowita brutto: 
Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 x 60%, gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich badanych ofert 
- Cof - cena podana w badanej ofercie 

2 Gwarancja 
– okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące oraz dłuższy, niż 48 

miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres dłuższy, 

niż 48 miesięcy, Zamawiający przyzna za to kryterium maksymalną ilość punktów, 

Niewypełnienie przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego 

długość okresu gwarancji lub wpisanie liczby poniżej 24 miesięcy oznaczać będzie 

udzielanie gwarancji na okres 24 miesięcy. 

Za udzielenie gwarancji na okres:   

• 24 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt. 

• 36 miesięcy, wykonawca otrzyma – 20 pkt. 

• 48 miesięcy , wykonawca otrzyma – 40 pkt. 

Ilośc procent = ilość punktów 
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1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:  
1) pełnomocnictw, chyba, że w ofercie znajdują się dokumenty lub pełnomocnictwa 

upoważniające osoby lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego w imieniu wykonawcy lub w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego,  

2) umów z ewentualnymi aneksami regulujących współpracę między wykonawcami 
występującymi wspólnie. Umowa regulująca współpracę tych wykonawców powinna 
zawierać co najmniej: 
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem przedmiot zamówienia, 
b) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej rękojmi 

lub gwarancji. 

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

 
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, 

aby zaakceptował wzór umowy (oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym), a w 
przypadku dokonania przez zamawiającego wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej – 
zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej 
warunkach.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia, zgodnie z 
postanowieniami § 8 wzoru umowy. 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują 
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.  

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 
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5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

XIX.  Zamówienia udzielane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 
ustawy P.z.p. 
 

XX .  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Pobierowie 

ul. Zgody 7  72-346 Pobierowo; 
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; 
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa 
Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** 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. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

UMOWA Nr OSP.01.2020. 
 

Zawarta w dniu ………...2020 r. roku pomiędzy:  
Ochotniczą Strażą Pożarną w Pobierowie ul. Zgody 7  72-346 Pobierowo zwaną dalej 
Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
- Prezesa Jacka Nowaka 
- Wiceprezesa – Rafała Jarockiego  
   
a  
………. 
zwanym dalej Wykonawcą. 

 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wytworzyć na potrzeby Zamawiającego i dostarczyć do jego 

siedziby fabrycznie nowy (rok produkcji 2020) cięzki samochód strażacki ratowniczo – gaśniczy 

o napędzie 4 x 4.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wytworzyć przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami      

    sprzętowymi i minimalnymi warunkami techniczno-użytkowymi, określonymi w załączniku nr 7       

    do SIWZ, stanowiącym integralną część umowy.  

3. Przedmiot umowy musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczące 

parametrów technicznych, budowy i rozwiązań konstrukcyjnych tego typu pojazdów. 

4. WYKONAWCA zobowiązuje się wydać przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa.                                                                                                

5. WYKONAWCA zobowiązuje się ubezpieczyć przedmiot umowy w zakresie OC i AC na trasie 

siedziba WYKONAWCY – siedziba ZAMAWIAJĄCEGO, na czas nie krótszy niż 48 godzin 

licząc od dnia odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy. 

 

§ 2  

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie w 
wysokości: kwoty netto: …………….. zł plus podatek  VAT ………. w  kwocie: 
………………………… zł. Razem kwota brutto: ………………………………. zł (słownie: 
………………………………………………………………………. …/100 złotych).  

2. Płatność wskazana w pkt 1 zostanie dokonana na podstawie wystawionej przez Wykonawcę i 

złożonej Zamawiającemu faktury, w terminie do 5 dni od dnia podpisania  protokołu, o którym 

mowa w ust. 4 . 

3. W wynagrodzeniu  określonym  w  ust. 1  mieszczą  się  wszelkie  koszty  realizacji  przedmiotu 

umowy.  

4. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony protokół odbioru 

techniczno-jakościowego przedmiotu umowy bez uwag. 

5. Za  termin  zapłaty  faktury  uznaje  się  dzień,  w  którym  Zamawiający  polecił  swojemu  
bankowi dokonanie  przelewu  wynagrodzenia  Wykonawcy  na  jego  konto.  Należności  

Wykonawcy  z  tytułu realizacji  umowy  płatne  będą  przelewem  na  rachunek  bankowy  

Wykonawcy wskazany na fakturze.  
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§ 3  

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do 07 grudnia 2020 r.  

 

§ 4  

ODBIÓR TECHNICZNO - JAKOŚCIOWY,  

SZKOLENIE I WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

1.   WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie z wyprzedzeniem 5 dni o dacie, 

w której przedmiot umowy będzie gotowy do odbioru techniczno-jakościowego. Wstępny 

odbiór techniczno – jakościowy dokonany zostanie w siedzibie WYKONAWCY. 

ZAMAWIAJĄCY przystąpi do odbioru techniczno-jakościowego do 7 dni od daty 

zawiadomienia. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie faksu.  

2. W czasie końcowaego odbioru techniczno – jakościowego, dokonanego w siedziebie 

ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY dokona sprawdzenia wszytkich właściowych 

dokumentów dla przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu zgodnie z załącznikiem nr 

7 do SIWZ, jakości wykonania i  funkcjonowania pojazdu, jego poszczególnych urządzeń oraz 

zgodności ilościowej wyposażenia. Po odbiorze techniczno-jakościowym przedmiotu umowy, 

zostanie sporządzony protokół  odbioru przedmiotu umowy w 3 egzemplarzach,  2 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy, podpisany przez uczestników odbioru.  

3. Poświadczone za zgodność z oryginałem Świadectwo Dopuszczenia CNBOP, o którym mowa 

w ust. 2 powinno być przedstawione ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

odbioru techniczno – jakościowego przedmiotu umowy.  

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek, wad bądź nie 

wywiązania się wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy zgodnie z załącznikiem nr 7 do 

SIWZ, ZAMAWIAJĄCY odmówi dokonania odbioru przedmiotu umowy, a WYKONAWCA 

zobowiązuje się w terminie do 7 dni do jego wymiany, usunięcia usterek lub wad.   

5. Jeżeli wymiana, usunięcie usterek lub wad nastąpi po terminie  określonym w § 3, uznaje się 

zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

zgodnie z § 7 ust. 1.  

6. Ostatecznego odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy dokona komisja powołana 

przez ZAMAWIAJĄCEGO w ciągu max. 2 dni roboczych od daty przystąpienia do odbioru 

w obecności przedstawicieli WYKONAWCY.  

7. Wstępny odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w terminie 

określonym w protokóle odbioru techniczno-jakościowego. Strony dopuszczają dokonanie 

odbioru  przedmiotu zamówienia w tym samym dniu, w którym nastąpi odbiór techniczno – 

jakościowy.  

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, 

gdzie odbędzie się odbiór ostateczny.   

8. Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi przedmiotu umowy dla 

przedstawicieli Zamawiającego. Szkolenie odbędzie się w trakcie ostatecznego odbioru 

techniczno-jakościowego. 

 

§ 5  

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

Do  przedmiotu umowy WYKONAWCA zobowiązuje się załączyć (m.in.):  

1) wyciąg ze świadectwa homologacji podwozia pojazdu,   
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2) instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia znajdującego się w samochodzie 

w języku polskim; dodatkowy egzemplarz instrukcji zostanie przekazany Zamawiającemu 

najpóźniej podczas odbioru techniczno-jakościowego, 

3) książkę gwarancyjną pojazdu, sprzętu oraz wyposażenia zabudowanego i dostarczonego, 

4) dokumenty wymagane przez prawo polskie niezbędne do rejestracji pojazdu. 

 

§ 6  

GWARANCJA I SERWIS 

1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot umowy min. 24 miesięcy 

gwarancji oraz rękojmi zgodnie z kodeksem cywilnym. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od 

dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.  

2. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą przez 

autoryzowany serwis na koszt WYKONAWCY. Wszystkie części eksploatacyjne będą 

wymieniane w okresie gwarancji na koszt WYKONAWCY. WYKONAWCA pokryje też 

koszty robocizny przy przeglądach gwarancyjnych samochodu. 

3. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi konieczności przemieszczenia 

samochodu w związku z usunięciem usterek, awarii, dokonaniem napraw, których nie można 

usunąć w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, przemieszczania pojazdu na własny koszt dokonuje 

WYKONAWCA. 

4. Naprawy i przeglądy gwarancyjne dokonywane będą w ciągu 72 godzin od daty zgłoszenia 

przedmiotu umowy do przeglądu lub naprawy przez  ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Polsce. 

Strony dopuszczają zgłoszenie samochodu do przeglądu lub zgłoszenie usterki w formie faksu. 

6. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez WYKONAWCĘ na podstawie 

indywidualnych zleceń ZAMAWIAJĄCEGO. 

7. WYKONAWCA gwarantuje dostawę wszystkich części zamiennych w okresie 15 lat 

od zakończenia produkcji samochodu, będących przedmiotem niniejszej umowy. 

 

§ 7  

KARY UMOWNE 

1. WYKONAWCA zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu opóźnienia w realizacji 

przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od terminu określonego w § 3.  

2. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 14, dni ZAMAWIAJĄCY ma prawo 

odstąpić od umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z tytułu wymienionego w ust. 2, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 2 ust. 1.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po  stronie 

Wykonawcy, Wykonawca jest obowiązany zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w 

wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną  w 

wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od przez Wykonawcę od umowy 

z winy Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1. 

7. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dokona naprawy przedmiotu umowy w terminie 

określonym w §  6 ust. 4, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną za każdy rozpoczęty dzień 
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zwłoki w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, na podstawie noty 

obciążającej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w regulacji płatności 

wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z należności Wykonawcy. 

10. Postanowienia niniejszego § nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość 

powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 

 

§ 8  

MOZLIOWOŚĆ ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej i mogą być  

   dopuszczalne tylko w granicach unormowanych w art. 144 i art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia  

   2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień umowy: 

1) w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia przedmiotu umowy 

odpowiadającego wymogom zawartym w Załączniku nr 7 do SWIZ z powodu zakończenia 

produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – 

dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia przedmiotu 

umowy, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem 

funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub 

będą lepsze od pierwotnego. 

2) w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionej pod względem 

funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia albo wyposażenia przedmiotu umowy, 

zmiany rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu umowy w stosunku do koncepcji 

przedstawionej w ofercie – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartych w 

Załączniku nr 7 do SIWZ rozwiązań konstrukcyjnych. 

3) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego dopuszczalna jest zmiana umowy w 

zakresie obniżenia ceny lub zmiany wymogów zawartych Załączniku nr 7 do SWIZ ; 

4) w przypadku konieczności zapewnienia koordynacji dostarczenia przedmiotu umowy oraz 

innych umów zawartych przez Zamawiającego – dopuszczalna jest zmiana umowy w 

zakresie zmiany miejsca przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy, miejsca szkolenia 

przedstawicieli Zamawiającego. 

5) terminu realizacji przedmiotu zamówienia – gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na 

prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie 

zmianą korzystną dla Zamawiającego lub w przypadku zaistnienia siły wyższej itp.). 

6) wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) w przypadku zmiany stawek podatku 

VAT: 

a) jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie wartości umowy, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą kwocie podatku 

zapłaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto; 

b) jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o 
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kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym 

zachowaniu niezmienionej ceny netto. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy także w    

    przypadku, gdy: 

a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia. 

b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 

pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi 

realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest zamówienie, 

c) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, 

a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

 

§ 9 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO 

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej 

umowy poddają się rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 10 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony. 

2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po 1 egz. dla 

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

  
WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 


