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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:73951-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Bojadła: Wozy strażackie
2015/S 043-073951
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Bojadła
ul. Sulechowska 35
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła
Osoba do kontaktów: Grzegorz Bosy
66-130 Bojadła
POLSKA
Tel.: +48 683523332
E-mail: gbosy@bojadla.pl
Faks: +48 683523369
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bojadla.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Budownictwo i obiekty komunalne

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa dwóch terenowych lekkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z Gminy Bojadła.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
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Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła, woj. lubuskie.
Kod NUTS PL432
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch terenowych lekkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych
dla jednostek OSP z Gminy Bojadła wraz z integralnym wyposażeniem oraz wymaganym osprzętem i
wyposażeniem dodatkowym (pompa hydrauliczna, nożyce hydrauliczne, rozpieracz hydrauliczny, węże
hydrauliczne – 2 szt.).

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34144210

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 207 000 i 414 000 EUR

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 4.5.2015. Zakończenie 11.9.2015

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

Wymagane wadia i gwarancje:
Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 PLN.
Wykonawca wnosi wadium w dowolnym czasie jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert
określonego w Rozdziale VII pkt 1 SIWZ.
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;
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42 poz. 275 ze zm.).
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.
Wymagany termin ważności poręczeń, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej to 60 dni, tj. przez okres
związania ofertą, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 8 SIWZ.
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.
Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy
Nowa Sól Nr 10 9674 0006 0000 0030 3390 0003, tytułem: Wadium w postępowaniu znak: ITPP.2710.1.2015 –
Dostawa samochodów strażackich.
Wadium winno wpłynąć na rachunek bankowy wskazany powyżej, nie później niż przed upływem terminu
składania ofert.
Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty jedną ze wskazanych wyżej form zostanie wykluczony.
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.
Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie
po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
Zamawiający, zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
— odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
— zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od
daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, na konto w niej wskazane, po uprzednim odbiorze
końcowym przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wskazujące grupę
Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, a także podmiot uprawniony do składania
oświadczeń woli związanych z udzieleniem zamówienia, w tym do:
a) podpisywania oferty;
b) podpisania umowy.
III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu
oraz dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj. którzy
spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Opis spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.
Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących pkt 1 ppkt 1, których spełnianie Wykonawca jest
zobowiązany wykazać w sposób szczególny, a ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia
Wykonawcy.
3. Opis spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2.
Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) łącznie co najmniej 1 dostawę samochodów o podobnym
charakterze o wartości co najmniej 400 000 PLN brutto, w tym co najmniej 1 dostawę samochodów lekkich
o podobnym charakterze o wartości minimum 300 000 PLN brutto. Za samochody o podobnym charakterze
rozumie się samochody pożarnicze: ratowniczo-gaśnicze lub specjalne.
W celu oceny spełnienia warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych głównych
dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie (zgodnie z załącznikiem nr 8). Wykaz musi zawierać co najmniej 1 dostawę samochodów o której
mowa powyżej.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
— poświadczenie,
— oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku gdy wykaz lub dowody będą budziły wątpliwości lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu
będzie wynikało, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający,
zastrzega sobie prawo zwrócenia się do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane
lub miało być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów.
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3.1. Wykonawca, który będzie wykazywał spełnienie powyższego warunku polegając na doświadczeniu innych
podmiotów, zobowiązany jest do oferty dołączyć:
— pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać –
kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, charakteru stosunku, jaki
będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób
będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. W takim przypadku, również powinno zawierać wyraźne
nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu przedmiotu zamówienia,
— oświadczenie ww. podmiotu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr
6B).
4. Opis spełnienia warunku o którym mowa w pkt 1 ppkt 3.
Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących pkt 1 ppkt 3, których spełnianie Wykonawca jest
zobowiązany wykazać w sposób szczególny, a ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia
Wykonawcy.
5. Opis spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 4.
Zdolność finansowa lub kredytowa na kwotę minimum 800 000 PLN.
W celu oceny spełnienia warunku, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, potwierdzającą, że w dniu jej wystawienia wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytowa Wykonawcy wynosi co najmniej 800 000 PLN.
5.1. Wykonawca, który będzie wykazywał spełnienie powyższego warunku polegając na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu oceny, czy wykonawca będzie
dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zobowiązany jest do oferty dołączyć:
— dokument określony w pkt 5 dotyczący tego/tych podmiotu/podmiotów,
— pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać:
kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, charakteru stosunku, jaki
będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób
będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy,
— w przypadku, uczestnictwa tego/tych podmiotów w wykonaniu przedmiotu zamówienia, również
oświadczenie ww. podmiotu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 6B).
5.2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie spełnienie powyższego warunku będzie oceniane
łącznie.
5.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
5.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
5.5. Zamawiający dokona przeliczenia na zł wszelkich wartości i danych finansowych podanych w innych
walutach wg średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
6. Zamawiający w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 ppkt 1
i 3 nie będzie wymagał dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
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z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013, poz. 231).
Za wystarczające do oceny, iż Wykonawca spełnia te warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna
dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, w związku z art. 44 ustawy
(zgodnie z załącznikiem nr 4).
Zamawiający dokona oceny spełnienia pozostałych warunków na podstawie złożonego oświadczenia
Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 4, oraz pozostałych wymaganych
dokumentów/oświadczeń, dołączonych do oferty (pkt 3 i 5), a w przypadku ujawnienia podstaw do ich
wykluczenia, Wykonawcy ci zostaną wykluczeni z postępowania.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy należy złożyć
wspólnie. W takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby
reprezentujące wszystkich Wykonawców.
Oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną jedynie w sytuacji,
jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia
publicznego, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, do oferty należy dołączyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6A do SIWZ, a
w przypadku, gdy w realizacji części zamówienia będą brały udział inne podmioty to Wykonawca zobowiązany
do oferty dołączyć oświadczenia ww. podmiotów o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 6B do SIWZ.
Brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy musi
wykazać każdy z Wykonawców. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenia muszą być
złożone osobno dla każdego ze wspólników;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
Zamawiający uzna samodzielnie pobrane przez Wykonawcę wydruki komputerowe z właściwego rejestru, czy
z CEIDG jako dokumenty urzędowe jeżeli będą posiadały cechy, o których mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z
20.8.1992 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 ze zm.), i które zostały określone
w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 27.12.2011 w sprawie ustroju i organizacji Centralnej
Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach
wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz.U. nr
297, poz. 1760. ze zm.).
W przypadku gdy Wykonawca do oferty dołączy wydruk elektroniczny wydany przez Centralną Informację
KRS w formie „PDF” zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zgodności wydruku z otrzymanym dokumentem
elektronicznym;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego odpowiednio,
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 decyzji właściwego
organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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W przypadku Wykonawcy będącego spółką jawną w celu potwierdzenia, iż nie zalega z opłacaniem podatków
powinien przedstawić zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się do samej spółki nie zaś do
jej wspólników.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego z
podmiotów;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego z
podmiotów;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze
wspólników;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – dotyczy tylko podmiotów
zbiorowych w myśl ustawy z 28.10.2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (t.j Dz.U. z 2012 r. poz. 768 ze zm.).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego z
podmiotów;
7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze
wspólników;
8) ponadto, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, do oferty należy dołączyć listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 ze zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie
z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(podmioty zagraniczne):
1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2), 3), 4) oraz 6), składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 5) i 7), składa dokument właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy;
3) dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) litera a) i c) oraz ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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Dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1) litera b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów składanych
przez Wykonawcę, za zgodność z oryginałem poświadcza Wykonawca reprezentowany przez pełnomocnika
(lidera konsorcjum);
4) jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenia, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ppkt 3) stosuje się odpowiednio;
5) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do
jej prawdziwości.
3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. i pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je
dokumentami zawierającymi oświadczenia złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zdolność finansowa lub
kredytowa na kwotę minimum 800 000 PLN.
W celu oceny spełnienia warunku, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, potwierdzającą, że w dniu jej wystawienia wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytowa Wykonawcy wynosi co najmniej 800 000 PLN.
5.1. Wykonawca, który będzie wykazywał spełnienie powyższego warunku polegając na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu oceny, czy wykonawca będzie
dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zobowiązany jest do oferty dołączyć:
— dokument określony w pkt 5 dotyczący tego/tych podmiotu/podmiotów,
— pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać:
kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, charakteru stosunku, jaki
będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób
będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy,
— w przypadku, uczestnictwa tego/tych podmiotów w wykonaniu przedmiotu zamówienia, również
oświadczenie ww. podmiotu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 6B).
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5.2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie spełnienie powyższego warunku będzie oceniane
łącznie.
5.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
5.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
5.5. Zamawiający dokona przeliczenia na zł wszelkich wartości i danych finansowych podanych w innych
walutach wg średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) łącznie co najmniej jedną dostawę samochodów o
podobnym charakterze o wartości co najmniej 400 000 PLN brutto, w tym co najmniej 1 dostawę samochodów
lekkich o podobnym charakterze o wartości minimum 300 000 PLN brutto. Za samochody o podobnym
charakterze rozumie się samochody pożarnicze: ratowniczo-gaśnicze lub specjalne.
W celu oceny spełnienia warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych głównych
dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie (zgodnie z załącznikiem nr 8). Wykaz musi zawierać co najmniej 1 dostawę samochodów o której
mowa powyżej.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
— poświadczenie,
— oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku gdy wykaz lub dowody będą budziły wątpliwości lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu
będzie wynikało, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający,
zastrzega sobie prawo zwrócenia się do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane
lub miało być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów.
Wykonawca, który będzie wykazywał spełnienie powyższego warunku polegając na doświadczeniu innych
podmiotów, zobowiązany jest do oferty dołączyć:
— pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać –
kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, charakteru stosunku, jaki
będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób
będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. W takim przypadku, również powinno zawierać wyraźne
nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu przedmiotu zamówienia,
— oświadczenie ww. podmiotu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr
6B).

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
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Osoby odpowiedzialne 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
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 79
2. Warunki gwarancji. Waga 9
3. Czas reakcji serwisu. Waga 12

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ITPP.2710.1.2015

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
13.4.2015 - 09:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, 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
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 13.4.2015 - 9:30
Miejscowość:
Bojadła – Siedziba Urzędu Gminy Bojadła.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zakup realizowany jest w ramach
Projektu pt.: Zakup dwóch terenowych lekkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z Gminy
Bojadła, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu
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Operacyjnego na lata 2007–2013 w ramach Priorytetu RPLB.03.00.00 Priorytet 3 Ochrona i zarzadzanie
zasobami środowiska przyrodniczego, działania RPLB.03.01.00 Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska
przyrodniczego.
VI.3)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku
do treści oferty, w zakresie:
a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia – gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową
realizację umowy (w szczególności, jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla
zamawiającego lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu ograniczonych zasileń
budżetowych otrzymywanych od dysponenta nadrzędnego, lub w przypadku wpłynięcia odwołania i
wstrzymania procedury, lub zaistnienia siły wyższej itp.);
b) parametrów technicznych przedmiotu zamówienia – w przypadku gdy z przyczyn technicznych (w
szczególności zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego w ofercie)
konieczne jest dokonanie zmiany np. rodzaju/modelu/typu, a parametry te będą nie gorsze niż parametry
zaproponowanego w ofercie urządzenia;
c) wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 3 ust 1 umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT, przy założeniu, że cena netto pozostaje bez zmian;
d) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego przez zmianę nazwy firmy, adresu siedziby, zmiany formy
prawnej.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt a) i/lub b) zmiany będą dopuszczalne, przy
założeniu, że nie ulegnie zmianie cena ofertowa.
4. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia i zasadności jej wprowadzenia oraz
wymagać będzie formy aneksu do umowy.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
6. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2a, tj. „Zamawiający wyklucza
z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający
przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i
kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości
oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich
naprawienia”.
7. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art.
93 ust. 1a ustawy prawo zamówień publicznych to jest w przypadku jeżeli środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Podmiotom, które mają lub miały interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wniesienie odwołania zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
3. 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.
4. Odwołanie na czynność Zamawiającego dokonaną w trakcie postępowania wnosi się w terminie 10 dni
od dnia przesłania informacji w sposób wskazany w Rozdziale III ppkt 2.3. SIWZ o dokonaniu czynności
stanowiącej podstawę do jego wniesienia, albo w terminie 15 dni jeżeli informacje zostaną przesłane w inny
sposób.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 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.
6. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
9. 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 za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 Pzp.

VI.4.3)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.2.2015
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