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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290387-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Jeleniewo: Wozy strażackie
2010/S 190-290387
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Gmina Jeleniewo
Słoneczna 3
Kontaktowy: Urząd Gminy Jeleniewo
Do wiadomości: Grzegorz Krzemiński, Marek Waszkiewicz
16-404 Jeleniewo
POLSKA
Tel. +48 875683022
E-mail: ug_jeleniewo@pro.onet.pl
Faks +48 875683022
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.jeleniewo.i-gmina.pl/bip/index.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Tak

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego
poprzez zakup sprzętu ratowniczego.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy Gmina Jeleniewo, Raczki, Rutka Tartak, Suwałki, Augustów.
Kod NUTS PL

II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

30/09/2010
S190
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/5

Dz.U./S S190
30/09/2010
290387-2010-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/5

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia w ramach projektu pod nazwą „Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach
chronionych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego” jest dostawa
fabrycznie nowych 8 samochodów ratowniczo-gaśniczych z dodatkowym wyposażeniem ratowniczym ((w tym:
lekkich (5 sztuk) i średnich (3 sztuki)). Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania:
— zadanie nr 1. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy wodno-pianowy w zabudowie kompozytowej z
elementami aluminiowymi, zabudowany na ciężarowym podwoziu z podwójną kabina załogową i napędem
4x4 – 3 sztuki (dla OSP Jeleniewo, gmina Jeleniewo; OSP Nowa Wieś, gmina Suwałki; OSP Netta II, gmina
Augustów) Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy został określony w załączniku nr 6.1 do SIWZ,
— zadanie nr 2. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy do 3,5 t w zabudowie kontenerowej na podwoziu
z napędem 4x2 – 5 sztuk (dla OSP Smolniki, gmina Rutka Tartak; OSP Sucha Wieś, gmina Raczki; OSP
Płociczno, gmina Suwałki; OSP Jabłońskie, gmina Augustów; OSP Rutki Stare, gmina Augustów). Szczegółowy
zakres przedmiotu dostawy został określony w załączniku nr 6.2 do SIWZ.
Wymagania dodatkowe do przedmiotu zamówienia:
Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji nie mniejszej niż 24 miesiące na samochód oraz rękojmi
wydłużonej ponad okres gwarancji o 6 miesięcy.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34144210

II.1.7)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8)

Podział na części
Nie

II.1.9)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres
Dostawa 8 samochodów ratowniczo-gaśniczych z dodatkowym wyposażeniem ratowniczym.
Bez VAT
Zakres między 800 000,00 a 950 000,00 EUR

II.2.2)

Opcje
Nie

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 30.11.2010. Zakończenie 1.3.2011

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje
70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)

III.1.2)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury - na konto na niej
wskazane.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

III.1.4)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
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Tak
1. Świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z
Rozporządzeniem MSWIA z dnia 20.6.2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 143 poz. 1002). Świadectwo dopuszczenia
wraz ze stroną „Dane techniczne...” dołączone do oferty na dzień składania ofert.
2. Aktualne świadectwo homologacji podwozia – na każdy samochód osobno.
3. Samochody mają posiadać pozytywną opinię Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w
Józefowie.
III.2)

WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenie dostawcy o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – art. 22 ustawy Pzp – załącznik nr 2.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Dostawcy z postępowania o udzielenie zamówienia art. 24
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 4.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru – wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków składania ofert.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2-7.

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. 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. Przy składaniu ofert przez
Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Dostawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę
potwierdzającą, że wszyscy Dostawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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III.2.3)

Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub
usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – z wykorzystaniem
wzoru - załącznik nr 3 (minimum 1 dostawa samochodu średniego i samochodu lekkiego o wartości minimum
500 000 PLN netto za samochód średni i 120 000 PLN netto za samochód lekki – wraz z referencjami).
2. Opis parametrów techniczno-użytkowych – specyfikacja techniczna z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 6.
3. Podpisany przez Dostawcę Formularz projektu umowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5

III.2.4)

Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
PFE.341-4/10

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.11.2010 - 09:50

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
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Warunki otwarcia ofert
Data: 10.11.2010 - 10:00
Miejsce
Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo (pokój nr 12).
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata
2007-2013.

VI.3)

INFORMACJE DODATKOWE

VI.4)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.5)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
28.9.2010
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