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Wilcza: Dostawa fabrycznie nowego ci ężkiego samochodu po żarniczego z
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Numer ogłoszenia: 347910 - 2012; data zamieszczenia : 14.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczy Gmina Pilchowice , Ul. K. Miarki 123, 44-189 Wilcza,

woj. śląskie.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu

pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP w Wilczy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem niniejszego zamówienia

jest dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży

Pożarnej w Wilczy (Gmina Pilchowice, województwo śląskie), przeprowadzenie szkolenia z obsługi samochodu

pożarniczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Samochód pożarniczy

musi spełniać następujące wymagania: a)odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, b)musi być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami -

wyprodukowany w 2012 r., c)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 (j.t. Dz. U. z 2005 r., nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.

U. z 2003 r., nr 32, poz. 262 z późn. zm.), d)posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do użytkowania wydane

na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie

wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a

także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania ( Dz. U. z 2007 r., nr 143, poz. 1002 ze zm.)

dostarczone do zamawiającego najpóźniej w dniu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia, e)posiadać

oznakowanie zgodne z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego PSP w sprawie gospodarki
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transportowej z dnia 10.04.2008 r. f)posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. g)posiadać komplet

dokumentacji technicznej - eksploatacyjnej pozwalający m.in. jego rejestrację jako samochodu specjalnego

pożarniczego. Najpóźniej w trakcie odbioru faktycznego wykonawca przekaże zamawiającemu: instrukcję obsługi i

konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim, książkę gwarancyjną pojazdu w języku polskim oraz

książki gwarancyjne wyposażenia dostarczonego przez Wykonawcę w języku polskim, dokumenty wymagane

ustawą Prawo o ruchu drogowym świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodności h)wymagany okres

gwarancji: gwarancja mechaniczna minimum 24 miesiące od daty odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia

przez zamawiającego, gwarancja na lakier minimum 24 miesięcy od daty odbioru faktycznego przedmiotu

zamówienia przez zamawiającego, gwarancja antyperforacyjna (gwarancja na perforację blachy) minimum 24

miesięcy od daty odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia przez zamawiającego i)wymagany okres rękojmi

minimum 24 miesięcy od daty odbioru faktycznego przedmiotu umowy przez zamawiającego. Narzędzia i

wyposażenie wchodzące w skład dostawy muszą posiadać świadectwa dopuszczenia świadectwa do

użytkowania wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20

czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania ( Dz. U. z

2007 r., nr 143, poz. 1002 ze zm.) dostarczone do zamawiającego najpóźniej w dniu odbioru końcowego

przedmiotu zamówienia. Odbiór techniczno-jakościowy przedmiotu zamówienia odbędzie się w siedzibie

zamawiającego. Odbiór faktyczny przedmiotu zamówienia odbędzie się w siedzibie zamawiającego. Wykonawca

zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym oraz zainstalować w samochodzie pożarniczym przed odbiorem

techniczno-jakościowym osprzęt Zamawiającego, tj. pompę do wody czystej; piłę spalinowa do drewna; piłę

spalinową do cięcia betonu i stali; sprzęt do ratownictwa technicznego; sprzęt do ratownictwa medycznego;

motopompę pływającą wirnikową samozasysającą, drabinę. Wykonawca zobowiązuje się ustalić z Zamawiającym

miejsce składowania w samochodzie pożarniczym sprzętu pożarniczego Zamawiającego, m.in. węży ssawnych i

tłocznych, prądownic, koszy ssawnych przed odbiorem techniczno-jakościowym Szkolenie z obsługi samochodu

pożarniczego wraz z instruktażem obsługi całego wyposażenia odbędzie się w siedzibie zamawiającego. Z

przeprowadzonego szkolenia sporządzony zostanie protokół w 2 egzemplarzach (po 1 egzemplarzu dla

wykonawcy i zamawiającego) zawierający wykaz imienny osób przeszkolonych - szkolenie musi się odbyć dla min.

10 osób w ciągu 1 dnia w dniu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia. Dostarczony samochód pożarniczy

do zamawiającego musi być ubezpieczony w zakresie OC i AC na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na czas nie

krótszy niż 48 godzin od daty odbioru faktycznego oraz zatankowany do pełna. Przedstawione w w/w

dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako

przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to,

ze wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem

odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągniecia oczekiwanej funkcjonalności całego układu

będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień..

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.
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II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca musi wykazać, że zrealizował należycie co najmniej 1 dostawę fabrycznie nowego

ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej o wartości nie mniejszej

niż 500 000 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć:

wykaz wykonanych,  a w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w  postępowaniu,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest  krótszy  -  w  tym okresie,  z

podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych

ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2) Zamawiający określa następujące warunki, w jakich

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy: a) w przypadku wystąpienia działania siły

wyższej lub skutkujących nieterminowym wykonaniem umowy przeszkód, które nie mogły być racjonalnie

przewidziane przez Wykonawcę w chwili składania oferty, b) w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia

wyposażenia samochodu odpowiadającego wymogom zawartym w załącznikach do umowy z powodu

zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy, dopuszcza się

zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia samochodu, pod warunkiem, że nowe

wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu a jego parametry

pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego, c) w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę

szczególnie uzasadnionych zmian dotyczących rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do koncepcji przedstawionej

w ofercie z uwzględnieniem jego funkcjonalności, sprawności albo wyposażenia samochodu, d) w przypadku

zmian korzystnych dla Zamawiającego dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie obniżenia ceny lub wymogów

zawartych w załącznikach do umowy, e) w przypadku konieczności zapewnienia koordynacji dostaw rzeczy

będących przedmiotem niniejszej umowy dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie zmiany miejsca

przeprowadzenia odbioru techniczno-jakościowego samochodu, f) w przypadku zmiany przepisów prawa

dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień umowy lub samochodu i jego

wyposażenia do nowych przepisów. 3) W przypadku wprowadzenia zmian umowy, o których mowa w ust. 2

niedopuszczalne jest, aby ich konsekwencją było zwiększenie ceny samochodu (przedmiotu umowy). 4) W

przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od Wykonawcy Zamawiający podejmie decyzję w zakresie

zmiany umowy mając na uwadze czy zmiany proponowane przez Wykonawcę odpowiadają jego potrzebom oraz

wymogom dotyczącym wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami prawa.
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.pilchowice.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Ochotnicza Straż Pożarna w

Wilczy ul. K. Miarki 123 44-189 Wilcza od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-14:00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  25.09.2012

godzina 09:45, miejsce: Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczy ul. K. Miarki 123 44-189 Wilcza.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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