Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.ospslawiecice.pl

Kędzierzyn-Koźle: Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego
z napędem 4x4 dla OSP SŁAWIĘCICE
Numer ogłoszenia: 233894 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Sławięcicach , ul. Sławięcicka 18, 47-230 Kędzierzyn-Koźle,
woj. opolskie, tel. 77 4832447.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ospslawiecice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego
samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP SŁAWIĘCICE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CPV: 34144210-3 1. Dostawa
jednego fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4, z homologacją,
kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, spełniający warunki
dopuszczenia do ruchu drogowego. 2. Model oferowanego pojazdu powinien być aktualnie wytwarzany przez
producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski w odległości maksymalnie 100 km
od siedziby zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z danymi technicznymi został
określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ i ma charakter wymogów minimalnych. Wykonanie przedmiotu zamówienia
obejmuje dostawę samochodu o podstawowych wymaganiach jak niżej: a) Pojazd powinien spełniać wymagania
polskich
przepisów
o
ruchu
drogowym
zgodnie
z
Ustawą
Prawo
o
ruchu
drogowym
z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych b) Pojazd powinien spełniać przepisy
Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 c) Pojazd powinien spełniać Wymagania techniczno-użytkowe
dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,
wprowadzanych
do
użytkowania
w
jednostkach
ochrony
przeciwpożarowej
zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r)
i Rozporządzeniem zmieniającym (Dz. U. Nr 85 poz. 553 z 2010r.) d) Samochód musi posiadać świadectwo
dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę
certyfikującą (Centrum Naukowo badawczego ochrony Przeciwpożarowej - CNBOP w Józefowie. Świadectwo
powinno być ważne na dzień składania ofert. e) Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji.
f) Samochód ma być wyposażony w pełny pakiet ubezpieczeniowy. g) W pełni wyposażony samochód Wykonawca
dostarczy w terminie umownym do siedziby Zamawiającego. h) Zamawiający dokona odbioru technicznego
samochodu w siedzibie Wykonawcy na 3 dni przed dostarczeniem go do Zamawiającego. i) Po dostarczeniu
samochodu Wykonawca na miejscu u Zamawiającego przeszkoli pracowników Zamawiającego z obsługi
samochodu oraz z jego wyposażenia. j) Wykonawca w okresie gwarancji będzie zobowiązany do dokonywania
przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnego serwisowania zarówno samochodu jak i urządzeń w nim
zamontowanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z minimalnymi wymaganiami technicznymi i danymi
został określony w Druku Nr 1 do SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie wymagane
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Wykonanie w okresie ostatnich 3-ch lat przed terminem złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie - dostaw (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych) o charakterze: Dostawy samochodów ratowniczo-gaśniczych w ilości co
najmniej 3 szt. W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega sumowaniu. Warunkiem
koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez
SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego
doświadczenia.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Posiadanie opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę sumy ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00 zł. i ważnego, co najmniej
przez cały okres związania ofertą. W dokumencie ubezpieczeniowym musi być uwidoczniony
jednoznaczny zapis, że jest to ubezpieczenie od prowadzonej działalności gospodarczej
z jednoczesną informacją o opłaceniu składki ubezpieczenia (zapis w dokumencie, kopia przelewu lub
inny dokument potwierdzający opłacenie). W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wartości
polis ubezpieczeniowych odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej
podlegają sumowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
W
CELU
POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI
LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
1. Świadectwo homologacji, 2. Świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w ochronie
przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpożarowej, wraz z załącznikami (tj. Dz. U. z 2009 Nr 178, poz. 1380 z póź. zmianami). Kompletne
świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) w
Józefowie wraz ze sprawozdaniem z badań. Świadectwo powinno być ważne na dzień składania ofert.
3. Karta techniczna pojazdu informująca o emisji spalin min. Euro 6.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Załączenie do oferty lub wniosku o dopuszczenie do postępowania, oświadczenia, potwierdzającego prawo do
podpisywania wniosku o dopuszczenie do postępowania lub oferty, a tym samym posiadanie prawa zaciągania
zobowiązań lub składania oświadczenia woli jako Wykonawca zamówienia. Oświadczenie dotyczy osób fizycznych
składających ofertę, a nie prowadzących działalności gospodarczej. 2. Złożenie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu (dot. zarówno osób prawnych jak i fizycznych) wymienionych w art. 22 ust. 1,
przez co oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 1. Dokument ten składany jest
niezależnie od dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku ofert
wspólnych, Oświadczenie wspólne o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1, składa i podpisuje
Pełnomocnik lub wszyscy wykonawcy składają i podpisują oświadczenie łączne. 3. Formularz oferty wraz
z drukiem nr 1 i istotnymi postanowieniami umowy. 4. Pełnomocnictwa.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 80
• 2 - Okres rękojmi i gwarancji - 10
• 3 - Średnie zużycie paliwa - 10
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.ospslawiecice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: OCHOTNICZA
STRAŻ POŻARNA SŁAWIĘCICE ul. Sławięcicka 18, 47-230 Kędzierzyn-Koźle.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.07.2014 godzina 09:00, miejsce: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SŁAWIĘCICE ul. Sławięcicka 18,
47-230 Kędzierzyn-Koźle.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy 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

