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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:213767-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Wozy strażackie
2015/S 118-213767
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
ul. Zarzecze 106
Osoba do kontaktów: Piotr Zmarz
30-134 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126399251
E-mail: przetargi@straz.krakow.pl
Faks: +48 126399259
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.straz.krakow.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
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

I.4)

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

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

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa lekkich samochodów ratownictwa wysokośćiowego.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziba
Wykonawcy.
Kod NUTS
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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
Dostawa 4 sztuk lekkich samochodów ratownictwa wysokościowego.

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:
Przekracza 134 000 EUR.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 495 523,81 PLN

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 10.8.2015. Zakończenie 5.11.2015
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000 PLN.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Każdy Odbiorca zapłaci Wykonawcy cenę jednostkowa brutto przedmiotu umowy, przelewem w ciągu 30 dni
od daty otrzymania faktury wystawionej po dokonaniu odbioru faktycznego przedmiotu umowy, potwierdzonego
protokołem odbioru.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wskazując grupę
wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, a także podmiot uprawniony do składania
oświadczeń woli związanych z udzieleniem zamówienia.

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
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A. Nie podlegają wykluczeniu na
podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
B. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm) dotyczące: posiadania uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Na potwierdzenie
powyższego należy do oferty dołączyć:
— oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zawarte w formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ),
— aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 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,
— aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— 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,
— 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,
— aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie ustanawia
szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Posiadania wiedzy i doświadczenia – zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) łącznie co najmniej dostawę/dostawy
samochodów o podobnym charakterze o wartości co najmniej 0,6 mln zł brutto, w tym co najmniej 1 dostawę
samochodów o podobnym charakterze o wartości 0,3 mln zł. Za samochody o podobnym charakterze rozumie
się samochody pożarnicze: ratowniczo-gaśnicze lub specjalne,
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
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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 75
2. Parametry techniczne. Waga 25

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:
WZP.2370.10.2015

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
29.7.2015 - 10:00

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: 29.7.2015 - 10:15
Miejscowość:
Kraków
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
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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 w ramach projektu
pn.: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

VI.3)

Informacje dodatkowe
Zamawiający 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
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o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian do umowy, w przypadku zaistnienia
którejkolwiek z niżej wymienionych przesłanek:
1. Zmiany nie można było przewidzieć na etapie składania ofert lub zmiany wynikają z projektu, a zmiany
są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności w przypadku gdy w toku
realizacji umowy wyniknie potrzeba modyfikacji jej zakresu lub sposobu realizacji, np. poprzez wytworzenie
zamiennego produktu lub wykonanie zamiennej usługi, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu
umowy.
2. Zmiana rozwiązań technicznych lub/i technologicznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających działanie przedmiotu dostawy w
stosunku do złożonej oferty (między innymi, np. nowszy model sprzętu o lepszych parametrach).
3. Szczególnie uzasadnione zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do koncepcji przedstawionej w
ofercie, wynikające z procesu projektowania i zabudowy samochodu ze szczególnym uwzględnieniem zmian
korzystnych dla zamawiającego.
4. Zmiana terminu końcowego określonego w umowie, gdy konieczność dokonania zmiany będzie niezbędna
w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy u Użytkowników, oraz/lub zagrożone byłoby
terminowe realizowanie płatności z powodu:
a) ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od dysponentów nadrzędnych lub,
b) opóźnień w procesie zmiany limitów budżetowych właściwych dysponentów.
5. Zmiany określone w pkt 1-4 są dopuszczalne przy założeniu, że nie ulegnie zmianie cena ofertowa.
6. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia i zasadności jej wprowadzenia oraz
wymagać będzie formy aneksu do urnowy.
7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nic 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.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Podmiotom, które miały lub mają 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. Wniesienie odwołania zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu
ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ wnosi się w
terminie 10 dni od daty publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ
na stronie internetowej. Odwołanie na czynność Zamawiającego dokonaną w trakcie postępowania wnosi się w
terminie 10 dni od dnia przesłania informacji w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy albo w terminie 15 dni
jeśli informacja została przesłana w inny sposób. Odwołanie wobec czynności innych, niż wcześniej określone
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.
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VI.4.3)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.6.2015
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