
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

przetargi.orzesze.pl/osp/siwz01_14.htm

Orzesze: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO, CI ĘŻKIEGO SAMOCHODU

RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W

ORZESZU

Numer ogłoszenia: 126259 - 2014; data zamieszczenia : 11.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszu , ul. św. Wawrzyńca 13, 43-180 Orzesze, woj.

śląskie, tel. 601 919 607, faks 32 32 46 826.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: stowarzyszenie -ochotnicza straż pożarna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO, CIĘŻKIEGO

SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ORZESZU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest

dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w

Orzeszu Podstawowe parametry: fabrycznie nowy (rok produkcji podwozia nie starszy niż 2013.), moc silnika

minimum 280 kW. silnik z zapłonem samoczynnym, spełniający normy czystości spalin min. EURO 5,

przystosowany do spalania biopaliw ciekłych. samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie

napędowym ze stałym napędem 4x4 - uterenowionym 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi

załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi jednocześnie dokument

potwierdzający, że przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane przez zamawiającego parametry

techniczno-użytkowe. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych

parametrach technicznych z wymienionymi w SIWZ tzn. o nie gorszych parametrach technicznych wymienionych w

załączniku nr 1 do SIWZ. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się

na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez

niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że

urządzenia są równoważne jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. 4. W/w zadanie

dofinansowane jest w formie dotacji przez: 1) Gminę Orzesze 2) Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy Komenda
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Główna Państwowej Straży Pożarnej 5. Podwykonawcy: Wykonawca może powierzyć wykonanie części

zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę

kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,

której wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na wiedzę i

doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe

podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1

Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby się powołuje..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 34.14.42.10-3.

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

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

III.2) ZALICZKI

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

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji - zamawiający nie

dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli

wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku braku

szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w

oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

posiadania wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego

warunku Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa

punkcie VI specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w

postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w

postępowaniu.

III.3.3) Potencjał techniczny
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - zamawiający nie dokonuje opisu żadnych

wymagań do tego warunku Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży

dokumenty, o których mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu

spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o

spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie dokonuje opisu żadnych

wymagań do tego warunku Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży

dokumenty, o których mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu

spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o

spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego

warunku Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa

punkcie VI specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w

postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w

postępowaniu.

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 spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,
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że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

wypełniony (na zasadzie spełnia /nie spełnia) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1

do SIWZ

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://przetargi.orzesze.pl/osp/siwz01_14.htm

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski Orzesze, 43-180

Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, pokój nr 19, jak również za zaliczeniem pocztowym..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  20.06.2014

godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21 Orzesze 43-180..

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  zadanie dofinansowane jest w formie dotacji przez: 1) Gminę Orzesze 2) Krajowy System

Ratowniczo-Gaśniczy Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

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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