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Ogłoszenie nr 547324-N-2019 z dnia 2019-05-14 r. 

Gmina Bierawa: Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stara Kuźnia 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bierawa, krajowy numer identyfikacyjny 53141293500000, 

ul. Wojska Polskiego  12 , 47-240  Bierawa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 

+48774872266, e-mail inwestycje@bierawa.pl, faks +48774872262.  

Adres strony internetowej (URL): www.bierawa.pl  
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Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Tak  

www.bierawa.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

www.bierawa.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

w formie pisemnej  

Adres:  

Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa  
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu pożarniczego 

dla OSP Stara Kuźnia  

Numer referencyjny: IRZP.271.5.2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego 

samochodu pożarniczego dla OSP Stara Kuźnia. 1) Szczegółowy opis minimalnych 

parametrów technicznych i warunków, jakim musi odpowiadać pojazd: - bezwypadkowy - nie 

uszkodzony - kierownica fabrycznie montowana po lewej stronie (pojazd nie przerabiany 

oryginalnie przystosowany do ruchu prawostronnego – nie anglik) - rok produkcji od 2001 r. - 

przebieg nie więcej niż 35 000 km - moc silnika min. 200 KM - silnik o zapłonie 

samoczynnym - pojemność silnika w przedziale 6000-7000 cm3 - DMC nie więcej niż 14 000 

kg - skrzynia biegów manualna - napęd 4x4 z blokadą międzymostową, blokada mostu przód, 

blokada mostu tył, reduktor - opony na osi przedniej i tylnej pojedyncze - kabina 

jednomodułowa, czterodrzwiowa - ilość miejsc siedzących 8 - wyposażenie kabiny (podłoga 

w tylnym przedziale wyłożona blachą ryflowaną, wyposażona w min. 4 uchwyty do aparatów, 

układ ogrzewania i wentylacji) - wyposażony w instalację elektryczną 24 V z biegunem 

ujemnym na masie i głównym wyłącznikiem prądu zlokalizowanym w łatwo dostępnym 

miejscu dla kierowcy - wciągarka elektryczna o uciągu min. 5000 kg wyposażona w linę 

stalową zakończoną hakiem ze sterowaniem drogą przewodową - zderzak tylny z zaczepem 

kulowym z możliwością regulacji długości zaczepu - wyposażony w oryginalną zabudowę 
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pożarniczą - konstrukcja zabudowy wykonana z profili aluminiowych skręcanych - 

wyposażony w maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie 24V LED wbudowany w 

zabudowie pojazdu - zabudowa pojazdu musi być wyposażona w 5 żaluzji aluminiowych, po 

dwie z każdej strony i jedna z tyłu pojazdu - dwie skrytki boczne zlokalizowane w dolnych 

partiach zabudowy - skrytki na sprzęt i wyposażenie oraz autopompę wyposażone w żaluzje 

aluminiowe wodno i pyłoszczelne - skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie LED - 

oświetlenie robocze pola pracy wokół samochodu wykonane w technologii LED - dach 

zabudowy w formie podestu roboczego wyłożony blachą aluminiową ryflowaną 

antypoślizgową - na dachu zabudowy zamontowana zamykana skrzynia do przewożenia 

drobnego sprzętu oraz mocowanie na drabinę nasadkową - samochód wyposażony w działko 

wodne oryginalnie zamontowane na dachu pojazdu wraz z instalacją wodną - zbiornik wody 

kompozytowy o pojemności min. 3000 litrów, wyposażony w właz rewizyjny oraz falochron - 

samochód wyposażony w autopompę o wydajności min. 2000l/min. - autopompa 

zlokalizowana z tyłu pojazdu - linia szybkiego natarcia, wąż o długości min. 40 m 

zakończony prądownicą W25 na zwijadle elektrycznym - szybkie natarcie zlokalizowane z 

tyłu pojazdu - układ podawania wody wyposażony w co najmniej 2 nasady STORZ W75 oraz 

2 nasady STORZ W52 i jedną nasadę STORZ W25 - zbiornik wody wyposażony w dwie 

nasady STORZ W75 do tankowania, Jedna nasada zlokalizowana z tyłu pojazdu, a druga z 

prawej strony pojazdu - układ wodny wyposażony w linię zasysania wody ze źródła 

zewnętrznego zakończony dwiema nasadami STORZ W110 - układ wodny wyposażony w 

panel sterowania pracą autopompy (tj. manometr, manowakuometr), wyłącznik awaryjny oraz 

regulator obrotów silnika - nasady w zależności od ich oznaczenia trwale oznaczone 

następującymi kolorami: nasada wodna tłoczna kolor czerwony, nasada wodna zasilająca 

kolor niebieski - belka sygnalizacyjna niebieska świetlno-ostrzegawcza LED - zestaw lamp 

niebieskich naprzemiennych przednich LED - niebieski kogut LED z tyłu pojazdu - zestaw 

lamp niebieskich LED z tyłu pojazdu - modulator sygnałów dźwiękowych pojazdu 

uprzywilejowanego100W - głośnik sygnałów ostrzegawczych 100W - zestaw rozgłoszeniowy 

z funkcją mikrofonu - w tylnej części zabudowy zamontowana fala świetlna barwy 

pomarańczowej w technologii LED - cztery halogeny dalekosiężne z przodu pojazdu - nowy 

radiotelefon analogowo-cyfrowy przewoźny zaprogramowany dla Zamawiającego 2) 

Oferowany pojazd powinien być: - jako oryginalny pojazd pożarniczy - zarejestrowany w 

Polsce lub w przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy, samochód musi posiadać 

wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie kraju 

jako samochód specjalny, przeznaczenie pożarniczy oraz spełniać warunki samochodu 

uprzywilejowanego i posiadać aktualne badanie techniczne pojazdu - po wymianie 

wszystkich filtrów, oleju silnikowego oraz paska lub pasków klinowych - po wymianie 

akumulatorów - oznakowany tj. numer operacyjny, nazwa jednostki i innymi danymi 

podanymi przez Zamawiającego. - pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o 

ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, 

zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 r. poz. 

1260 ze zm.) 3) Dodatkowe wyposażenie (nowe): a) agregat prądotwórczy – 1 szt. - moc max. 

7,0 kVA (400V)/ 4,0 kW (230V) - moc nom. 6,5 kVA (400V)/ 3,6 kW (230V) - gniazda AC2 

x 230V 16A, 1 x 400V 16A - stopień ochrony IP23 - silnik spalinowy moc max. 11 KM - 

rozruch ręczny - zbiornik paliwa co najmniej 6 litrów - czas pracy co najmniej 2 godz. - 

zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika - zestaw transportowy, licznik 

motogodzin b) pilarka spalinowa – 1 szt. - moc 3,5 kW - długość prowadnicy 37 cm c) piła do 

stali i betony spalinowa – 1 szt. - moc 3,2 kW - średnica tarczy tnącej 350 mm - maksymalna 

głębokość cięcia 125 mm d) podnośnik ramowy – 1 szt. - podnośnik ramowy 36” - działa na 

zasadzie sworzni za każdym pociągnięciem dźwigni przeskakują oczko wyżej - max. 

obciążenie 3 tony e) podnośnik ramowy – 1 szt. - podnośnik ramowy 60” - działa na zasadzie 
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sworzni za każdym pociągnięciem dźwigni przeskakują oczko wyżej - max. obciążenie 3 tony 

f) motopompa pływająca – 1 szt. - max. wydajność 1200 dm3/min - wydajność nominalna 

przy 2 barach 454 dm3/min - max. zasięg rzutu wody 30 m - wysokość podnoszenia do 30 m 

słupa wody - nasada tłoczna 75 - min. głębokość ssania 15 mm - silnik spalinowy moc 3,2 kW 

- pojemność zbiornika co najmniej 5 litrów - czas pracy na pełnym zbiorniku co najmniej 4 

godziny g) urządzenie uniwersale – 1 szt. - uniwersalne urządzenie ratownicze (91 cm), - 

końcówki standard łapka do podważania, wyłamywania zamków - odkuwane w całości h) 

prądownica W52 – 1 szt. - wydajność regulowana: 200-350-500 l/min - zasięg strumienia 

zwartego wody 46 metrów - zasięg strumienia rozproszonego wody 15 metrów - parasol 

ochronny o kącie 130 stopni i) prądownica W52 – 1 szt. - przepływ: 45-200 l/min - zasięg do 

31 metrów - regulacja strumienia: strumień zwarty- strumień rozproszony 45° - parasol 

ochronny 130° - regulacja przepływu poprzez rotację pierścienia przepływu - filtr 

zanieczyszczeń do 5 mm j) walizkowy zestaw znaków drogowych, świateł, taśm – 1 szt. W 

skład zestawu wchodzi - znak A30, aluminiowy z napisem wypadek, o boku 400 mm, folia 

odblaskowa - 2 sztuki - znak B33 ,aluminiowy z napisem „30”, o średnicy 400 mm, folia 

odblaskowa - 2 sztuki - znak uniwersalny o symbolu C9 lub C10, aluminiowy o średnicy 

400mm, folia odblaskowa - 2 sztuki - znak B32e, aluminiowy z napisem kontrola policyjna, o 

średnicy 400mm, folia odblaskowa - 2 sztuki - taśma z napisem POLICJA /100 mb/ - 2 sztuki 

- uniwersalne stojaki do znaków i taśmy odgradzającej - 12 sztuk - zasobnik na taśmę - 1 

sztuka - lampa ostrzegawcza, błyskowa obustronnie, z baterią i uchwytem - 4 sztuki - 

pachołek drogowy biało-czerwony, angielski, z twardą podstawą, o wysokości 500 mm - 4 

sztuki (poza walizką) - płaszcz odblaskowy na ww. pachołek - 4 sztuki - raca ostrzegawcza 15 

- minutowa - 12 sztuk k) hełm – 6 szt. - skorupa hełmu wykonana z poliamidu PA 6.6 

wzmocnionego włóknem szklanym - możliwość wymiany osłon twarzy bez konieczności 

demontażu hełmu - pełna ochrona w niskich i bardzo wysokich temperaturach - osłona twarzy 

– wizjer metalizowany - wnętrze wykonane z naturalnej skóry - system regulacji obwodu 

głowy o szerokim zakresie - system regulacji wysokości noszenia - osłona karku – kołnierz 

krótki z tkaniny ognioodpornej - uchwyt zestawu łączności - uniwersalny uchwyt służący do 

montażu nahełmowej maski oddechowej i latarek - hełm spełnia wymagania normy EN 

443:2008 l) latarka oraz mocowanie do hełmu – 8 szt. latarka diodowa: - czas pracy 100% 6h 

- moc światła: 133 lm - wodoodporność IP67 - wstrząsoodporność 1m - zasięg światła ponad 

170 m - baterie w komplecie mocowanie do hełmu: - uchwyt kompatybilny z latarką - uchwyt 

ma zapewnić pełen zakres regulacji kąta świecenia latarki - zawias w wtyku do gniazda hełmu 

umożliwiający zdjęcie latarki razem z uchwytem m) zbiornik na wodę 2500 litrów – 1 szt. - 

rozkładany stelaż wykonany ze stali malowanej proszkowo - zbiornik wykonany z tkaniny 

powlekanej PCV w kolorze czerwonym - plandeka na zbiornik wykonaną z tkaniny 

powlekanej PCV - pokrowiec wykonany z tkaniny powlekanej PCV - gramatura tkaniny 

zbiornika – 1000 g/m2 - grubość tkaniny zbiornika – 0,7 mm - pojemność 2500 litrów n) 

wentylator oddymiający mgłowy – 1 szt. - silnik spalinowy czterosuwowy - moc 

maksymalna: 4,1 kW / 3600 obr/min - wydajność max: 38 000 m3/h, - wentylator: 5 łopatek, - 

średnica: 45 cm, - czas pracy przy pełnym zbiorniku: 90 min, o) kominiarka niepalna 

jednowarstwowa – 15 szt. - kominiarka strażacka służy do ochrony głowy i szyi przed 

krótkotrwałym działaniem czynników termicznych - płomienia i ciepła konwekcyjnego - 

kominiarka aramidowa warstwa pojedyńcza - zgodna z normą: PN–EN 340, PN–EN 13911 - 

kolor kość słoniowa p) butla stalowa – 2 szt. - butla przystosowana do montażu do aparatów 

oddechowych na sprężone powietrze, - zawór butli zgodny z normą EN 114, z gwintem 

cylindrycznym, przystosowana do współpracy z aparatami oddechowymi - pojemność: 6 l. - 

ciśnienie robocze: 300 bar - ciśnienie próby 450 bar Protokolarny odbiór samochodu wraz z 

wyposażeniem odbędzie się w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca w dniu odbioru przekaże 

Zamawiającemu wszelkie posiadane przez niego rzeczy służące do korzystania z samochodu. 
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Wykonawca wyda także Zamawiającemu niezbędne dokumenty związane z samochodem, w 

tym dowód rejestracyjny i kartę pojazdu. W przypadku samochodu sprowadzonego z 

zagranicy, samochód musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem 

do rejestracji pojazdu na terenie kraju jako samochód specjalny, przeznaczenie pożarniczy 

oraz spełniać warunki samochodu uprzywilejowanego i posiadać aktualne badanie techniczne 

pojazdu. W dniu odbioru Wykonawca przeszkoli delegację Zamawiającego z obsługi pojazdu.  

 

II.5) Główny kod CPV: 34144210-3  

Dodatkowe kody CPV:  

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  

miesiącach:    lub dniach: 14  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Nie dotyczy  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Nie dotyczy  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał należycie: co najmniej jedną dostawę samochodu pożarniczego o wartości 

co najmniej 220 000 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia: - warunek określony Wykonawcy muszą spełniać samodzielnie.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
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zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Nie  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

a) odpisu 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  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

a) wykazu dostaw 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 zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy 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  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
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CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

a) fotografie oferowanego pojazdu, których autentyczność musi zostać poświadczona przez 

Wykonawcę. Fotografie kolorowe oferowanego pojazdu w niezbędnej ilości potwierdzające 

opis przedmiotu zamówienia pkt 3 1) opisu przedmiotu zamówienia. Fotografie mają 

potwierdzać parametry techniczne oferowanego pojazdu, które można zidentyfikować na 

podstawie zdjęć.  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 13.1 siwz; 2) Pełnomocnictwo do 

reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 

pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo 

winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) Dokumenty, 

z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 

oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów 

składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca 

wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów 

złożonych wraz z ofertą; 4) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w 

innej formie niż pieniądz.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł. 2.Wadium 

musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących 

formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek 

bankowy nr: 12 1240 3103 1111 0010 5014 8508. (w tytule przelewu należy wpisać nazwę 

lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty); b) poręczeniach bankowych; c) 

poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach 

bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 

2015 poz. 978 i 1240 )  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  
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Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
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Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

Termin realizacji zamówienia 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  
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Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
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Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2019-05-22, godzina: 11:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> Polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) 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  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 


