Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający:
Gmina Wadowice Górne
Adres: 39-308 Wadowice Górne 116
tel. (14) 666 97 51
fax. (14) 682 62 04
e-mail: gcr@wadowicegorne.pl
strona internetowa: www.wadowicegorne.pl
Nabywca:
Ochotnicza Straż Pożarna w Wadowicach Górnych gmina Wadowice Górne
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r.
Nr 223, poz., 1655, z późniejszymi zmianami)
Przedmiot zamówienia:
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wadowice
Górne

1.Minimalne wymagania dla przedmiotu dostawy:
Furgon- Ratowniczo-Gaśniczy
-

rok produkcji: 2012 (fabrycznie nowy),
masa całkowita do 3500 kg,
liczba miejsc min. 5,
aktualna, pozytywna opinia CNBOP.

Silnik:
-

Pojemność: do 2000 cm3 (turbo-diesel),
Moc minimalna: 115 KM,
Moment obrotowy minimum 300 Nm,
Norma emisji spalin: Euro 5.

Skrzynia biegów:
- manualna 6-cio biegowa plus wsteczny,
- ukł. przeniesienia napędu - na przednią oś.
Hamulce:
- ABS + EBV (Elektroniczny korektor siły hamowania).

Układ kierowniczy:
- ze wspomaganiem,
- kierownica regulowana na wysokość.
Nadwozie:
-

Czerwień Magma (lakier niemetaliczny),
poszycie wewnętrzne sufitu w części pasażerskiej wykonane z wykładziny materiałowej,
wykończenie ścian wnętrza z tworzywa,
oddzielenie przedziału pasażerskiego od przedziału sprzętowego.

Podłoga:
- antypoślizgowa - w przedziale sprzętowym wykonana z blachy ryflowej.
Okna:
-

szyby przyciemniane i regulowane elektrycznie w pierwszym rzędzie siedzeń,
przeszklenie samochodu w części osobowej i sprzętowej,
tylne drzwi dwuskrzydłowe otwierane pod kontem 180 stopni,
drzwi boczne odsuwane z prawej strony z oknem przesuwnym.

Ogrzewanie :
- ogrzewanie w części osobowej samochodu,
- klimatyzacja.
Wyposażenie fabryczne :
-

radio-odtwarzacz CD + głośniki,
komputer pokładowy,
centralny zamek + immobiliser,
fotel kierowcy z regulacją,
poduszka powietrzna kierowcy,
lusterka podgrzewane, regulowane elektrycznie
trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica,
opony wielosezonowe

Wyposażenie dodatkowe :
- belka świetlna LED z napisem „Straż” z przodu pojazdu, lampa błyskowa z tyłu pojazdu
lampy stroboskopowe zamontowane nad przednim zderzakiem,
- generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów,
- oświetlenie przedziału pasażerskiego włącznie z kabiną kierowcy i niezależnie przedziału
sprzętowego,

- oświetlenie przedziału sprzętowego typu LED włączane automatycznie po otwarciu
tylnych drzwi, główny włącznik oświetlenia przedziału sprzętowego zainstalowany w
kabinie kierowcy,
- główny włącznik prądu zainstalowany w kabinie kierowcy,
- ładowarka buforowa podtrzymująca napięcie w akumulatorach,
- dodatkowe gniazda zapalniczki zainstalowane w przedziale osobowym i sprzętowym,
- halogen przenośny typu „szperacz” w przedziale sprzętowym,
- regały boczne wykonane z materiałów niekorodujących z przegrodami na węże tłoczne i
uchwytami na sprzęt p/pożarowy,
- instalacja do radiotelefonu samochodowego typu MOTOROLA wraz z anteną,
- radiotelefon samochodowy MOTOROLA GM360,
- ładowarki do 2 sztuk radiotelefonów przenośnych typu GP 360
- platforma dachowa do przewozu drabiny pożarniczej wężów ssawnych i innego sprzętu
ppoż. wykonana z blachy ryflowej plus drabina wejściowa zamontowana z tyłu pojazdu,
- wyciągarka samochodowa 5,5 KM do 3500 KG z pokrowcem,
- hak holowniczy,
- orurowanie zderzaka przedniego,
- drabina aluminiowa trzyelementowa,
- oznakowanie pojazdu numerami operacyjnymi z tyłu, po bokach,
- obustronny napis OSP Wadowice Górne na drzwiach bocznych,
- umieszczona w widocznym miejscu naklejka z napisem „Zakup pojazdu dofinansowany
przez WFOŚiGW w Rzeszowie” zgodnie ze wzorem nr 7.
Wymiary pojazdu:
-

rozstaw osi min. 3400 mm,
wysokość zewnętrzna całkowita na pusto max.1954 mm,
szerokość max. 2100 mm. bez lusterek,
max. długość 5500 mm. bez dodatkowego osprzętu,
objętość przedziału ładunkowego min. 5,3 m3.

Warunki i okres gwarancji:
- gwarancja na silnik i podzespoły
24 miesiące,
- gwarancja na nadwozie (perforację blach) 144 miesięcy (12 lat),
- gwarancja na powłokę lakierniczą
36 miesiące,
Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z Wymaganiami dla
samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu ppoż zawartymi w Rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr.
143 poz. 1002 z późn. zm.)
2.1 Oferty częściowe
Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: Nie
2.2 Oferty wariantowe
Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie
2.3 Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przywiduje/przywiduje* udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67 ust.
1 pkt. 6 i 7).
3. Miejsce realizacji zamówienia
Wadowice Górne
4. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do dnia 22.10.2012 r.
5. Informacje dotyczące warunków składania ofert
- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte
jedynie w celu sporządzenia oferty
- Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami w niniejszej specyfikacji
- Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać od poniedziałku
do piątku w godz. 07:45– 15:45 pod wymienionym niżej numerem telefonu, lub osobiście w
siedzibie zamawiającego w pok. 28.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Witold Sito
Telefon: 14 666 97 54
6. Sposób porozumienia się
Sposób porozumienia się zamawiającego z wykonawcami może odbywać sie w formie
pisemnej za pomocą Poczty Polskiej, pocztą elektroniczną na adres gcr@wadowicegorne.pl
oraz faksem nr 14 682 62 04. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi niezwłocznie chyba,
że zapytanie wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem określonym w pkt. 11 mniejszej
SIWZ.
7. Termin zawiązania ofertą
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od ostatecznego terminu składania ofert.
8. Zawartość oferty
A) Oferta musi zawierać:
Formularz oferty (na załączonym druku)
- Oświadczenie wykonawczy o spełnieniu warunków w związku z art. 22 i 24 Ustawy
Prawo zamówień publicznych (na załączonym oświadczeniu)
- Wykaz dostaw, (min- 2,) wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentów, że dostawy zostały wykonane należycie – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
SIWZ (wykaz wykonanych dostaw - wzór),
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca
nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub

społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu
podatkowego
- Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że dostawca lub wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej
- Podpisany wzór umowy
B) Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami
potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy.
Dokumenty takie jak wypis z rejestru powinny posiadać aktualną datę ważności, co najmniej
do dnia złożenia ofert, a w przypadku jej braku data wystawienia lub aktualizacji dokumentu
nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy od daty składania ofert określonej w niniejszej
SIWZ. W przypadku zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, ich data wystawienia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące
od daty składania ofert określonej w pkt.11 SIWZ
C) Brak jakichkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w
niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem)
spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty.
9. Wymagania od wykonawców
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi
- Dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a
także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia
- Znajdują sie w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 prawa zamówień
publicznych
10. Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:
<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES>
oferta <TRYB POSTĘPOWANIA>
na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>
Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej
treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
11.Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie w terminie do dnia
28.09.2012 do godz. 10:00
2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej
złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania

12. Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w pok. 29 w dniu 28.09.2012 r.
o godz. 10:30
2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół
z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a. jest sprzeczna z ustawą
b. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
d. zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
e. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia
f. zawiera omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie można poprawić na
podstawie art. 88 ustawy, lub błędy w obliczaniu ceny
g. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówienia nie zgodzi się na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, jest nieważna na podstawie
odrębnych przepisów
4) Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania jeżeli nie złożył wymaganych
oświadczeń
lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie.
13. Sposób obliczania ceny oferty
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług)
2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
14. Wycofanie oferty lub jej zmiany
1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki I uzupełnienia do złożonych ofert pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian
przed upływem terminu składania ofert
2. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych
wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej)
odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem “ZMIANA”
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad,
jak wprowadzanie zmian I poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie “WYCOFANIE”
4. Koperty oznaczone napisem “WYCOWANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po
stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
oferentami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.
5. Koperty oznaczone dopiskiem “ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

15. Ocena ofert
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielenia przez
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek
oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny
niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona
oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

Najniższa cena

100 %

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
2. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców.
Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
16. Istotne warunki umowy
Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej
istotnych jej warunków:
- jak załączony wzór umowy
17. Protesty, odwołania i skarga do sądu
Wykonawcom, którzy uznają, że ich interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia
przez zamawiającego zasad określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy
Załącznikami do SIWZ są:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie oferenta, że spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 i
nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 i ustawy
3. Załącznik Nr 3 – Wykaz dostaw
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy

