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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Ochotnicza Straż Pożarna w Baniach
8581739939
pl. Plac Św. Floriana 1
Banie
74-110
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Jaroszek
Tel.: +48 667656241
E-mail: marcin.d.jaroszek@gmail.com
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: www.banie.osp.org.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.banie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Gminy Banie
8581218666
ul. Skośna 6
Banie
74-110
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Jaroszek
Tel.: +48 667656241
E-mail: marcin.d.jaroszek@gmail.com
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.banie.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: stowarzyszenie

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ratowniczo-gaśnicza

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
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II.1.1)

Nazwa:
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP
Banie w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu

II.1.2)

Główny kod CPV
34144210

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający wymagania minimalne postawione przez
zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ „Opis przedmiotu
zamówienia. Wymagania szczegółowe dla ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Banie”,
3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu
zamówienia. Minimalne wymagania zamawiającego dotyczące terminów gwarancji, rękojmi, napraw
gwarancyjnych, czynności serwisowych opisano w załączniku nr 5 do SIWZ „Oświadczenie w zakresie
warunków przedmiotowych/kontraktowych”. Wymagania dotyczące realizacji umowy zostały opisane w
załączniku nr 3 do SIWZ.
4. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp w miejscu, gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnyc

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34144210

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający wymagania minimalne postawione przez
zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ „Opis przedmiotu
zamówienia. Wymagania szczegółowe dla ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Banie”,
3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu
zamówienia. Minimalne wymagania zamawiającego dotyczące terminów gwarancji, rękojmi, napraw
gwarancyjnych, czynności serwisowych opisano w załączniku nr 5 do SIWZ „Oświadczenie w zakresie
warunków przedmiotowych/kontraktowych”. Wymagania dotyczące realizacji umowy zostały opisane w
załączniku nr 3 do SIWZ.
4. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp w miejscu, gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych technicznych,
zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego
rozwiązania zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp spoczywa na wykonawcy.
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5. W przypadku opisu za pomocą norm za rozwiązania równoważne uznaje się takie rozwiązania, które
zapewniają spełnienie wymagań minimalnych określonych w normie na poziomie nie gorszym niż opisano to w
stosownych normach. W przypadku przywołanych w SIWZ norm rozumie się normy aktualne. W pozostałych
przypadkach (opis przedmiotu zamówienia za pomocą europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencyjnych technicznych) za równoważny uważa się taki produkt, materiał czy
system o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wymienione w opisie
przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesiące na samochód zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia wraz z zabudowa pożarniczą i wyposażeniem
7. Zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV, przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami:
1) 34144210 - Wozy strażackie
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja (G1+G2) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania samochodu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPZP.03.04.00-32-C008/18.00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W tym zakresie Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia
warunku na podstawie oświadczenia JEDZ złożonego przez Wykonawcę.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
5. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
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1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Zamawiający
odstępuje od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca, zobowiązany
byłby wykazać w sposób szczególny.
2) zdolności technicznej lub zawodowej. W zakresie posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający
uzna, że Wykonawca spełni warunek, jeśli:
a) wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy co najmniej dwóch ciężkich samochodów
pożarniczych. Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku w ramach jednej lub kilku dostaw.
3) od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca, zobowiązany byłby
wykazać w sposób szczególny.
6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca
powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
8. 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. W treści zobowiązania powinien być określony:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.
10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, na których polegał korzystając z podmiotu
trzeciego.
11. Na potwierdzenie spełnienia opisanych w ust. 6 warunków, Zamawiający będzie żądał oświadczeń
i dokumentów określonych w rozdz. VI SIWZ.
12. Nie wykazanie spełnienia powyższych warunków, będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania zgodnie
z art. 24 ustawy Pzp.
13. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie kryterium „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o
złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty, wymagane i szczegółowo określone w niniejszym SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek, jeśli:
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a) wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy co najmniej dwóch ciężkich samochodów
pożarniczych. Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku w ramach jednej lub kilku dostaw.
3) od precyzowania w powyższym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca, zobowiązany byłby
wykazać w sposób szczególny.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – wzór umowy.
2. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został określony w niniejszej
SIWZ, zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ zgodnie ze wzorem umowy.
3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia
kryteriów oceny ofert przyjętych w przedmiotowym postępowaniu osobno dla każdej części zamówienia.
4. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie umowy
konsorcjum (w oryginale lub potwierdzonej notarialnie).
5. Niewypełnienie przez Wykonawcę warunku / warunków podpisania umowy, o którym / których mowa powyżej
będzie traktowane przez Zamawiającego jako uchylanie się od zawarcia umowy.
Zamawiający będzie wymagał wniesienia oddzielnych zabezpieczeń należytego wykonania umowy,
wniesionych na rzecz Zamawiającego w wysokości 5 % ceny brutto samochodu.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/09/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12/09/2019
Czas lokalny: 10:15
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Miejsce:
Sala posiedzeń Urzędu Gminy Banie, pokój nr 9, ul. Skośna 6, 74-110 Banie
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Informacja o trybie otwarcia ofert:
1) otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
2) niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15.000 zł (słownie:
piętnaście tysięcy złotych),
2. W tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy
wadium wnoszone jest przez pełnomocnika/pośrednika.
3. Wykonawca wnosi wadium w dowolnym czasie, jednak nie później niż przed upływem terminu składania
ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach:
1) w pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310).
5. W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancje i poręczenia muszą zawierać postanowienia gwarantujące wypłatę kwoty wadium, na każde pisemne
wezwanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i
5 ustawy. Gwarancje/poręczenia winny być bezwarunkowe i nieodwołalne oraz powinny zostać złożone wraz z
ofertą lub w oddzielnym opakowaniu w miejscu wskazanym w Rozdziale VII SIWZ do składania ofert z opisem
analogicznym jak dla oferty z dopiskiem wadium. Dokument wadialny (gwarancja lub poręczenie) powinien być
złożony w oryginale.
6. Wymagany termin ważności poręczeń, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - przez okres związania
ofertą.
7. Zamawiający nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien
powołać się na oznaczenie oferty podanej przez Zamawiającego w Rozdziale I pkt 1 SIWZ oraz część
zamówienia, na którą wnosi wadium.
8. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach: 18 9377 0000 0100
0387 2000 0020.
9. Wadium winno wpłynąć na rachunek bankowy wskazany w ust. 8, nie później niż przed upływem terminu
składania ofert.
10. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty jedną ze wskazanych w ust. 1 form, zostanie wykluczony.
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11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
12. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
14. Zamawiający, zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom i innym podmiotom uprawnionym w myśl przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony
prawnej, szczegółowo opisane w art. od 179 do 198 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i siwz przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
5. Odwołanie na czynność Zamawiającego dokonaną w trakcie postępowania wnosi się w terminie 10 dni od
dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
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7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2019

