Nr sprawy: JRS/2/2020
Wrocław, dnia 19 listopada 2020r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w przetargu nieograniczonym
na
dostawę jednego samochodu typu BUS do przewozu 9 ratowników grupy poszukiwawczo-ratowniczej
z psami ratowniczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
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Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Ochotnicza Straż Pożarna – Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu
ul. Wierzbowa 14, 50-056 Wrocław
NIP: 8971737859 REGON: 933008628
http://www.psyratownicze.pl
kontakt@psyratownicze.pl
1. Tryb udzielenia zamówienia.
1.1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –
Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks
cywilny.
1.2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
1.3. Postępowanie prowadzenie jest wyłączenie w języku polskim.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego samochodu typu BUS do przewozu 9 ratowników
grupy poszukiwawczo-ratowniczej z psami ratowniczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t..
zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2.2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą komunikacji elektronicznej.
2.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1. pkt 7 Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”.
2.4. Samochód jak i wyposażenie będące przedmiotem zamówienia muszą być nie starsze niż pochodzące
z 2019 roku.
2.5. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
•
CPV 34114000-9 Pojazdy specjalne,
•
CPV 34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.
3. Termin wykonania zamówienia.
Do dnia 31 grudnia 2020 r.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
4.1.1. Nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp;
4.1.2. Spełniają warunki:
• Kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje Żadnych warunków w tym
zakresie.
• Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym
zakresie.
• Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym
zakresie.
4.2. Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów
5.2.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
5.2.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
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.
5.2.3 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
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2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (zwane dalej „rozporządzeniem”).
5.3 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
5.3.1 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców .
5.3.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w 6.2.1.
5.4 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5.4.1 W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.4.2 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5.4.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia,
o których mowa w pkt. 6.1.1 i 6.2.1 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.
5.4.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.4.5 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5.4.6 Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
5.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
5.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu określonych w SIWZ sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do
SIWZ,
5.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania, w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1.
5.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie ustawy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące oświadczenia lub
dokumenty:
5.2.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie ustawy lub SIWZ sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik
nr 5 do SIWZ,
5.2.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów lub korzysta z podwykonawców,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informacje o
tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.2.1.
6. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.
6.1. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 5 należy dostarczyć w oryginale, pozostałe dokumenty lub
kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami.
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7.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w formie pisemnej
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2010 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu oświadczenie drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
7.2. Korespondencje pisemną (za wyjątkiem złożenia ofert) należy kierować na adres: Ochotnicza Straż
Pożarna – Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu, ul. Wierzbowa 14, 50-056
Wrocław.
7.3. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w godzinach 9.00 –
17.00, od poniedziałku do piątku, w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia i procedury
postępowania następujące osoby do kontaktu: Stanisław Tomaszewski, tel: +48 693 274 049, email:
skarbnik@psyratownicze.pl
8.

Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

9.

Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert

10. Opis sposobu przygotowywania oferty.
10.1. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 5 należy dostarczyć w oryginale, pozostałe dokumenty lub
kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
10.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza
składania oferty w postaci elektronicznej.
10.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
10.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.5. W przypadku niejednoznaczności wersji językowych, Zamawiający wskaże obowiązującą wersję.
10.6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10.7. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
10.8. Ofertę podpisuje podpisem kwalifikowanym osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy.
10.9. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
10.10. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
10.11. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały.
10.12. Kompletna oferta składa się z następujących dokumentów:
1. Wypełniony formularz ofertowy. (Sporządzony na formularzu wg Załącznika nr 2 do SIWZ),
2. Wypełniony danymi oferowanego pojazdu Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik
nr 1 do SIWZ,
3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na
podstawie art.25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Sporządzone na formularzu wg
Załącznika nr 5 do SIWZ),
4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składane
na podstawie art.25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Sporządzone na formularzu
wg Załącznika nr 4 do SIWZ ),
5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia jeśli dotyczy,
6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą.
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10.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający
nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi
zawierać oznaczenie:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na:
„dostawę jednego samochodu typu BUS do przewozu 9 ratowników grupy poszukiwawczoratowniczej z psami ratowniczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.”
Oznaczenie sprawy: JRS/2/2020
,,Nie otwierać przed sesją publicznego otwarcia ofert, tj.
do dnia 27 listopada 2020 r. do godz. 19:00"

10.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
10.15. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje.:
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy,
treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy.
10.16. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając
zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie
lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Zmiana oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na:
„dostawę jednego samochodu typu BUS do przewozu 9 ratowników grupy poszukiwawczoratowniczej z psami ratowniczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.”
Oznaczenie sprawy: JRS/2/2020
,,Nie otwierać przed sesją publicznego otwarcia ofert, tj.
do dnia 27 listopada 2020 r. do godz. 19:00"

10.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku
Wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica
przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a
także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w jego ofercie.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1. Ofertę należy złożyć wysyłając pocztą lub kurierem na adres: Stanisław Tomaszewski,
ul. Mączna 1B/29, 54-131 Wrocław lub osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym,
w terminie najpóźniej do dnia 27.11.2020 r., do godz. 17.00.
11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2020 r., godz. 19.30 pod adresem ul. Mączna 1B/29, 54-131
Wrocław. W związku z sytuacją epidemiologiczną nie przewiduje się możliwości osobistego
uczestnictwa przedstawicieli Wykonawcy w sesji otwarcia ofert. Sesja będzie transmitowana w czasie
rzeczywistym za pomocą platformy do wideokonferencji. Wykonawcy chcący wziąć udział w sesji
zdalnej w momencie składania oferty składają oświadczenie o zamiarze udziału w zdalnej sesji
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otwarcia podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy do przedstawiciela, który
będzie ich reprezentował. Oświadczenie to pod rygorem nieważności nie może być zamknięte
w kopercie z ofertą o której mowa w pkt. 10.13 oraz 10.16.
11.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Koperta
lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności
składania ofert oraz terminem jej złożenia, a Wykonawca na żądanie otrzyma potwierdzenie złożenia
oferty, wraz z informacją o terminie jej złożenia.
11.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia
ofert.
12. Opis sposobu obliczenia ceny.
12.1. Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.
12.2. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
12.3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
12.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
12.5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert.
13.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
13.2. Kryteria oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert
13.2.1. Ofertą najkorzystniejszą będzie ta, która uzyska największą sumę K1 + KX punktów. Maksymalna
liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt. Waga kryterium ceny K1 wynosi 80%,
natomiast waga kryteriów technicznych KX wynosi 20%.
13.2.2. W zakresie kryterium „Cena” oferta może uzyskać określoną ilość punktów wyliczoną na podstawie
wzoru matematycznego:
Cena najniższej złożonej oferty
---------------------------------------------------------------- x 80 pkt. = K1 pkt
Cena badanej oferty
13.2.3. Kryterium techniczne KX to suma punktów za kryteria techniczne K21 + K22 + K23 + K24,
z czego za poszczególne kryteria techniczne mogą uzyskać następujące ilości punktów:
1. K21 – wiek pojazdu bazowego
0 pkt. – pojazd wyprodukowany w 2019 roku
5 pkt. – pojazd wyprodukowany w 2020 roku
2. K22 – moc silnia
0 pkt. – moc silnika do 170 KM
2 pkt. – moc silnika w zakresie 171 KM – 175 KM
5 pkt. – moc silnika powyżej 175 KM
3. K23 – Gwarancja na podwozie
0 pkt. – Gwarancja 12 miesięcy
3 pkt. – Gwarancja powyżej 12 miesięcy, ale poniżej 24 miesięcy
5 pkt. – Gwarancja 24 miesiące i więcej
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4. K24 – Gwarancja na silnik
0 pkt. – Gwarancja 12 miesięcy
3 pkt. – Gwarancja powyżej 12 miesięcy, ale poniżej 24 miesięcy
5 pkt. – Gwarancja 24 miesiące i więcej
W załączniku nr 1 do Oferty należy podać w odpowiednich polach wartości rzeczywiste w sposób
liczbowy. Uzyskanie 0 pkt. w jednym lub kilku kryteriach technicznych nie eliminuje oferty
z dalszej oceny. W przypadku braku podania wartości numerycznej lub podania odpowiedzi
w załączniku Zamawiający przyzna 0 pkt. za dane kryterium.
13.2.4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
13.2.5. Jako ofertę najkorzystniejszą wybiera się ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów.
14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca, którego ofertę wybrano,
jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
14.1.1. pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
14.1.2. umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana.
15. BADANIE I OCENA OFERT, UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PODPISANIEM
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
15.1. 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.
15.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
15.3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, o terminie i miejscu
podpisania umowy po dopełnieniu wszystkich formalności wskazanych w SIWZ i ustawie
niezbędnych w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki obligujące Zamawiającego do unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
15.5. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania na postawie art.
93 ust. 1a Pzp tj. Zamawiający może unieważnić postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia,
nie zostały mu przyznane.
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Zamawiający nie przewiduje pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
18.1. Środki ochrony prawnej określone w Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
zgodnie z przepisami Pzp art. 179 – 198g.
18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
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18.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy wymienionych w art. 180. Ust. 2 Pzp.
18.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w Pzp.

19. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp
Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień.
20. Adres strony internetowej Zamawiającego oraz adres e-mail.
www.psyratownicze.pl
kontakt@psyratownicze.pl
21. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy.
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ.
22. Obowiązki informacyjne dotyczące danych osobowych Wykonawców
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 – Jednostka Ratownictwa
Specjalistycznego we Wrocławiu, ul. Wierzbowa 14, 50-056 Wrocław;
▪ inspektorem ochrony danych osobowych w OSP JRS Wrocław jest Zarząd OSP JRS we Wrocławiu,
kontakt adres e-mail: zarzad@psyratownicze.pl;
▪

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednego samochodu typu BUS do
przewozu 9 ratowników grupy poszukiwawczo-ratowniczej z psami ratowniczymi o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 t. nr sprawy JRS/1/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

▪ 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), 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;
− 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;
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▪

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.

23. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jego treść:
23.1. Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
23.2. Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty,
23.3. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy,
23.4. Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy wstępnie potwierdzającego, że Wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu,
23.5. Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu.
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