Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wojniczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wojniczu
(Ogłoszenie nr 607130-N-2018 z dnia 2018-08-22 r.)

1. I.

Zamawiający

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WOJNICZU
Ul. Długa 82
32-830 Wojnicz
Tel. 14 6790 998
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
w zakresie proceduralnym:



1. Wróbel Sebastian - 601310598.


w zakresie merytorycznym:

1. Andrzej Krupski – prezes - 668430594

1. II.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
1. III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: http://ospwojnicz.pl/index.php/przetargi/

1. IV. Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o
możliwości składania ofert częściowych
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wojniczu
Wspólny Słownik Zamówień: 34144210-3

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1. V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej
Wymaga się złożenia oferty wariantowej(jeżeli dotyczy):
Nie
lub
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):
Nie
1. VI.

Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2018-09-15

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
Lp.
1

2

Warunki
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena

3

spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów, w tym:
- w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, dokonał sprzedaży co
najmniej dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz
informacji zawartych w druku "wykaz dostaw" popartych odpowiednimi
poświadczeniami, np. referencjami.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie
przepisów art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy
Pzp.
1. VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
2. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na
dzień składania ofert:

Lp.
1

Wymagany dokument
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:

Lp.
1

Wymagany dokument
Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej.
Dokument składany drogą elektroniczną w ciągu trzech dni od dnia
opublikowania przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

a) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
Lp.
1

Wymagany dokument
Wykaz dostaw lub usług
Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 określających czy te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy lub usługi 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 być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Dokument składany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego
do uzupełnienia oferty drogą elektroniczną.

b)
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia należy przedłożyć:

Lp.
1

Wymagany dokument
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Dokument składany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego
do uzupełnienia oferty drogą elektroniczną.

c)

Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Lp.
1

Wymagany dokument
Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
Dokument składany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego
do uzupełnienia oferty drogą elektroniczną.

d)

Inne wymagane dokumenty:

Lp. Wymagany dokument
1 Formularz oferty
2

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty.
Wymagania techniczne
Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę druk "Wymagania techniczne dla
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego".

1. IX.

Informacja na temat wadium

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium
1. X.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr
1
2
3

Kryterium

Cena
Zawieszenie kabiny
Gwarancja

Waga

60%
20%
20%

1. XI. Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz
język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj: OSP Wojnicz ul Długa 82, 32-830
Wojnicz - do dnia 2018-08-31 do godz. 10:00.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim
1. XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
1. XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:
Nie
1. XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dodatkowe dotyczące
dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):

Informacje dodatkowe:
1. XV.
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której
będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej:
Nie
Adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona (jeżeli dotyczy):
1. XVI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
1. XVII.

Informacje dodatkowe

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Wojnicz, dnia: 2018-08-22

prezes OSP - Andrzej KRUPSKI

