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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429284-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Siemiatycze: Wozy strażackie
2018/S 190-429284
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Siemiatycze
ul. Tadeusza Kościuszki 35
Siemiatycze
17-300
Polska
Osoba do kontaktów: Wiesław Klepacki
Tel.: +48 856552860
E-mail: sekretariat@gminasiemiatycze.pl
Faks: +48 856552911
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
Milejczyce
17-332
Polska
Osoba do kontaktów: Wiesław Klepacki
Tel.: +48 856552860
E-mail: sekretariat@gminasiemiatycze.pl
Faks: +48 856552911
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.ug.milejczyce.wrotapodlasia.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Dziadkowice
Dziadkowice 13
Dziadkowice
17-306
Polska
Osoba do kontaktów: Wiesław Klepacki
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Tel.: +48 856552860
E-mail: sekretariat@gminasiemiatycze.pl
Faks: +48 856552911
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.ug.dziadkowice.wrotapodlasia.pl/
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Perlejewo
Perlejewo 14
Perlejewo
17-322
Polska
Osoba do kontaktów: Wiesław Klepacki
Tel.: +48 856552860
E-mail: sekretariat@gminasiemiatycze.pl
Faks: +48 856552911
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.ug.perlejewo.wrotapodlasia.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Nurzec-Stacja
ul. Żerczycka 33
Nurzec-Stacja
17-330
Polska
Osoba do kontaktów: Wiesław Klepacki
Tel.: +48 856552860
E-mail: sekretariat@gminasiemiatycze.pl
Faks: +48 856552911
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl/

I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
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II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:
Dostawa pięciu średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4 x 4
Numer referencyjny: RG.271.10.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
34144210

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pięciu identycznych średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych
z napędem 4 x 4, wyspecyfikowanych w formularzu parametrów technicznych zawartym w załączniku nr 2 do
SIWZ. Zamówienie obejmuje dostawę po jednym samochodzie do następujących gmin: Gmina Siemiatycze,
Gmina Milejczyce, Gmina Dziadkowice, Gmina Perlejewo oraz Gmina Nurzec-Stacja.

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Siemiatycze, Gmina Milejczyce, Gmina Dziadkowice, Gmina Perlejewo oraz Gmina Nurzec-Stacja

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pięciu identycznych średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych
z napędem 4 x 4, wyspecyfikowanych w formularzu parametrów technicznych zawartym w załączniku nr 2 do
SIWZ. Zamówienie obejmuje dostawę po jednym samochodzie do następujących gmin: Gmina Siemiatycze,
Gmina Milejczyce, Gmina Dziadkowice, Gmina Perlejewo oraz Gmina Nurzec-Stacja.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres oferowanej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/01/2019
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku
katastrof ekologicznych i chemicznych” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-BiałoruśUkraina, Nr projektu PBU1/0077/16
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie:
a) do 21.12.2018 r. (jeden samochód dla Gminy Siemiatycze);
b) do 31.1.2019 r. - cztery samochody (po jednym dla Gminy Milejczyce, Gminy Dziadkowice, Gminy Perlejewo
i Gminy Nurzec-Stacja)

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:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego informację z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie na
dostawę wozu strażackiego lub wozów strażackich o wartości min. 800 000,00 PLN brutto.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego wykaz wykonanych w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, zamówień na dostawę wozów strażackich, 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 należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy [wg załącznika nr 5 do SIWZ].

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
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Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, został określony we wzorze umowy.
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: 09/11/2018
Czas lokalny: 12:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 07/01/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 09/11/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Urząd Gminy Siemiatycze w Siemiatyczach przy ul. Tadeusza Kościuszki 35
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adresy Wykonawców, informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

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:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp) oraz
art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp.
Do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia służą
następujące oświadczenia i dokumenty (oprócz dokumentów wymienionych w sekcji III pkt 1.2.i 1.3):
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1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - JEDZ [wg załącznika nr 3 do SIWZ] – Wykonawca może
ograniczyć się do wypełniania jedynie sekcji α w zakresie części IV formularza i nie musi wypełniać żadnej z
pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji;
2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. odpis 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 Pzp;
4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
5. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
Opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
6. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności [wg załącznika nr 7 do SIWZ];
7. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne [wg załącznika nr 7 do SIWZ];
8. zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (dotyczy Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) – wg załącznika nr 6 do SIWZ.
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
JEDZ należy przesłać pod adres email: sekretariat@gminasiemiatycze.pl przed upływem terminu
składania ofert. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps,.odt. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany,
tj. opatrzony hasłem dostępowym. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku zawierającego JEDZ w treści
swojej oferty, składanej w formie pisemnej.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie 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 zdanie drugie ustawy
Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 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.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/09/2018
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