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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95587-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Lubsko: Wozy strażackie
2018/S 044-095587
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Lubsko
Plac Wolności 1
Lubsko
68-300
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Poszwa
Tel.: +48 684576247
E-mail: iposzwa2@lubsko.pl
Faks: +48 684576270
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.lubsko.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Łęknica
Żurawska 1
Łęknica
68-208
Polska
E-mail: iposzwa@lubsko.pl
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.umleknica.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Żary
al.Jana Pawła II 6
Żary
68-200
Polska
E-mail: iposzwa@lubsko.pl
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gminazary.pl

I.2)

Wspólne zamówienie
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W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Polska.
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.lubsko.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Gmina Lubsko
Pl. Wolności 1
Lubsko
68-300
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Poszwa
E-mail: iposzwa@lubsko.pl
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.lubsko.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Dostawa średnich uterenowionych samochodów Ratowniczo-Gaśniczych 4x4
Numer referencyjny: RZ.2710.5.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
34144210

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 3 szt. fabrycznie nowych, nieużywanych, kompletnych,
wolnych od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych średnich samochodów ratowniczogaśniczych z wyposażeniem dla:
– Gminy Lubsko.
– Gminy Łęknica.
– Gminy Żary.
Wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2017.
2 Samochody nie mogą pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów i muszą mieć kierownicę
usytuowaną po lewej stronie pojazdu.
3 Przeznaczenie pojazdów
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Pojazdy przeznaczone są do wykonywania przez Gminę Lubsko, Gminę Łęknica i Gminę Żary zadań z zakresu
ochrony przeciwpożarowej.
4 Warunki eksploatacji.
Pojazdy muszą być przystosowane do jazdy po drogach twardych, gruntowych, torfowiskach.
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: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Lubsko, Gmina Łęknica, Gmina Żary.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 3 szt. fabrycznie nowych, nieużywanych, kompletnych,
wolnych od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych średnich samochodów ratowniczogaśniczych z wyposażeniem dla:
– Gminy Lubsko.
– Gminy Łęknica.
– Gminy Żary.
Wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2017.
2 Samochody nie mogą pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów i muszą mieć kierownicę
usytuowaną po lewej stronie pojazdu.
23 Przeznaczenie pojazdów
Pojazdy przeznaczone są do wykonywania przez Gminę Lubsko, Gminę Łęknica i Gminę Żary zadań z zakresu
ochrony przeciwpożarowej.
4 Warunki eksploatacji.
Pojazdy muszą być przystosowane do jazdy po drogach twardych, gruntowych, torfowiskach.
Przedmiot zamówienia „Zakup średnich uterenowionych samochodów Ratowniczo - Gaśniczych 4x4 w ilości
3 szt.” planowanych do realizacji w ramach projektu pn. „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to
innowacyjny sprzęt ratowniczo - gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności. Etap
I” w ramach IV Osi Priorytetowej „Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny”, ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego - PW INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020.
Wszelkie użyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje
uściślającą, wiążącą dla wykonawcy. Dopuszcza się użycie do realizacji dostaw zastosowanie produktów
równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych.
Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią min. parametry techniczne produktu
wskazanego z nazwy handlowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający wymagania techniczne dla pojazdów, zawiera Część III
do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
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Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 01/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: planowany do dofinansowania z Programu Współpracy INTERREG Polska –
Saksonia 2014-2020

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie cześć
zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
2.Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje się aukcji elektronicznej i dynamicznego
systemu zakupów.

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 warunku w ww. zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
– co najmniej 2 dostawy samochodów pożarniczych, wartość każdej dostawy minimum 2 mln. zł netto.
W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentu lub oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału
w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, zamawiający dokona
przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano
ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie
sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs
Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zmiany umowy zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale 16 IDW i w
Części II SIWZ - wzorze umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: 11/04/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

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

IV.2.4)

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

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/06/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 11/04/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Lubsku, ul. Powstańców Wlkp. 3, pokój nr 35, II piętro.

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

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 4 oraz
wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia
i dokumenty:.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu
sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej
.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w
pkt 5.1.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają
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potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 5.1.1.SIWZ
4. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ - jeżeli wykonawca polega na
zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
5. dowód wniesienia wadium (6.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 PLN)
6.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do
SIWZ.
6. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego, o których mowa w rozdziale 4 i rozdziale 5 IDW SIWZ.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zostały określone w rozdziale 4 IDW SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1 Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 22457701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
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Faks: +48 22457700
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/03/2018
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