WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007 -2013”

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z
wyposażeniem dodatkowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadowicach Górnych.
Numer ogłoszenia: 3400/1/5/2010; data zamieszczenia: 31.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wadowice Górne , Wadowice Górne 116, 39-308 Wadowice
Górne, woj. podkarpackie, tel. 14 666 97 54 faks. 14 682 62 04.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wadowicegorne.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dodatkowym .
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dodatkowym. Szczegółowe wymagania określa
Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Miejsce dostawy Wadowice Górne 116, 39-308 Wadowice Górne
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3 Wozy strażackie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach :3

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadia i gwarancje
Wadium w wysokości 10 000 PLN , gwarancja należytego wykonania umowy 2% wartości
całkowitej brutto.
„Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienia bezpiecznych warunków
gospodarowania na terenie Gminy Wadowice Górne pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych”
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III.2) ZALICZKi
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art 22
ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art 22
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. oraz wykaz
wykonanych dostaw i usług zgodnie z zał. Nr 5.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art 22
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art 22
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art 22
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
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 spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:

„Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienia bezpiecznych warunków
gospodarowania na terenie Gminy Wadowice Górne pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych”
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1) wykaz wykonanych dostaw w okresie trzech ostatnich lat przed datą wszczęcia niniejszego
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ,
przynajmniej dwóch, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia, których przedmiotem była dostawa średniego samochodu ratowniczo –
gaśniczego o parametrach zbliżonych do opisanych w Załączniku nr2 do SIWZ (przedmiot
zamówienia ,) w tym:
- jedną dostawę, polegającą na sprzedaży średniego samochodu ratowniczo gaśniczego
o wartości brutto minimum 730 000,00 zł
Wykonawca musi wykazać w formie Załącznika Nr 5 do SIWZ, potwierdzonego
referencjami uprzednich zamawiających, że w ciągu ostatnich trzech lat zrealizował ww
zamówienia. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę dostaw, do których nie zostaną
załączone dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.
2) opłacona polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z zakresem zamówienia. – minimalna suma ubezpieczenia – 50 000,00 PLN
3) sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeśli podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym
sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do
sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz
zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy –za ten okres,
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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
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 ubezpieczenie 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 potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,

„Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienia bezpiecznych warunków
gospodarowania na terenie Gminy Wadowice Górne pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych”
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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,
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
Opis techniczny oferowanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z
wyposażeniem dodatkowym. Dokument opisowy przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z
zakresem podanym przez Zamawiającego jako załącznik nr 2 do SIWZ zawierający
charakterystykę oferowanego pojazdu co najmniej w zakresie odpowiadającym wymaganiom
Zamawiającego.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty nie wymienione w pkt. III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz ofertowy ( załącznik nr 1 do SIWZ ),
2) Dokument stwierdzający uprawnienie osoby/osób do reprezentowania wykonawcy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz
przepisami prawa. Jeżeli oferta zostanie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela
należy dodatkowo dołączyć właściwe umocowanie prawne oraz w/w dokument.
3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2
ustawy –Prawo zamówień publicznych , składają dokument ustanawiający pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
„Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienia bezpiecznych warunków
gospodarowania na terenie Gminy Wadowice Górne pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych”
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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: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający działając w oparciu o art.144 ust.1 ustawy –Prawo zamówień publicznych określa
następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści
zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty.
1.1. zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie lezących po stronie Wykonawcy,
spowodowanych wprowadzeniem zmian do umowy zawartej pomiędzy Gminą
Wadowice Górne a IZ RPO Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie
niniejszego zadania
1.2. zmiana osoby/ osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu
umowy,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.wadowicegorne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Wadowice Górne 116 , 39-308 Wadowice Górne pok. nr 28
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.06.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Wadowice Górne 116 , 39-308 Wadowice
Górne pok. nr 28.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Przedmiot niniejszego zamówienia jest współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV
ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Działanie 4.4..
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

„Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienia bezpiecznych warunków
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