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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowie , ul. Długa 38, 46-113 

Wilków, woj. opolskie, tel. 502 49 18 01. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilkow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Wilkowie.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Wilkowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

w tym opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych samochodu zawarty jest w 

załączniku Nr 6 do formularza oferty. 1) Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów 

o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych 

zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. rozporządzenie w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 

użytkowania (z późn. zm.). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie 

najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego 

świadectwa dopuszczenia. 2) Zamawiający informuje, że wskazane w SIWZ i załącznikach 

do formularza oferty ewentualne typy i symbole materiałów lub urządzeń, nazwy ich 

producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają 

charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania 

parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

http://www.wilkow.pl/


dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Minimalne wymogi 

i parametry określone zostały w załączniku Nr 6 do formularza oferty. 3) 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 materiały czy 

urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie wykazanie materiałów 

i urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania materiałów i 

urządzeń wymienionych w dokumentacji przetargowej. 4) Wykonawca zobowiązany będzie 

do dostarczenia pojazdu do Ochotniczej Straży pożarnej w Wilkowie ul. Długa 38, 46-113 

Wilków oraz przeszkolenia minimum 5 osób ze strony Zamawiającego w zakresie obsługi 

dostarczonego pojazdu w dniu dokonania dostawy bez dodatkowych kosztów. 5) Zaleca się, 

aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania 

oferty, określenia ceny zamówienia i podpisania umowy tj. szczegółowo zapoznał się z treścią 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6) Wymagania dotyczące gwarancji 

Gwarancja na przedmiot zamówienia minimum na okres 24 miesiące od daty podpisania 

przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru faktycznego samochodu. Nie dopuszcza 

się składania ofert częściowych.. 

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

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

30.09.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży 

oświadczenie o spełnieniu tego warunku -załącznik Nr 1 do formularza oferty. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, iż wykonał w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 

dostawy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości nie mniejszej 

niż 600.000,00 zł brutto, oraz załączy dowody*, że zamówienie zostało 

wykonane należycie. Wykonawca złoży również oświadczenie o spełnieniu 

tego warunku -załącznik Nr 1 do formularza oferty. Wykonawca może polegać 

na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zgodnie z art.26 ust.2e ustawy 

Prawo zamówień publicznych - Podmiot , który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów zgodnie z art.26 ust.2b, odpowiada solidarnie z 

wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów , chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. *dowodami, 

o których mowa wyżej są: a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal 

wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być 

wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; b) 

oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym 

mowa wyżej. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku 

dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie). W przypadku dostaw 

,których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy 

dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu 

NBP na dzień zakończenia dostawy ( w przypadku dostaw rozliczanych 

wyłącznie w walutach innych niż PLN). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży 

oświadczenie o spełnieniu tego warunku -załącznik Nr 1 do formularza oferty. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży 

oświadczenie o spełnieniu tego warunku -załącznik Nr 1 do formularza oferty. 



 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży 

oświadczenie o spełnieniu tego warunku -załącznik Nr 1 do formularza oferty. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

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 wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 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 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, 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; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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 pkt III.5) 

1. wypełniony formularz oferty, 2. pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę 

reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące 

wykonawcę *, 3. wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy (Wykonawca złoży -załącznik Nr 5 do formularza 

oferty). 4. w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 26 ust 2b ustawy, Wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia. 5.ważny certyfikat lub świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach 

Państwowej Straży Pożarnej wydany przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony 

Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka. 6.wypełniony załącznik Nr 6 (szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia). 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - okres gwarancji na samochód - 5 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1.Gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 2. Gdy konieczność wprowadzenia zmian 

będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym , a inną niż 

Wykonawca stroną , które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację 

zamówienia. 3.Wszelakie zmiany związane z podwykonawcami . W przypadku, gdy zmiana 

albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 4. Pozostałe zmiany: 1) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W 

takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości 

odpowiadającej zmianie podatku , 2) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie ze SIWZ i ofertą, 3) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego 

formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych 

identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne, 4) zmiany mające na celu 

poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie, Na wyżej wymienione 

zmiany Zamawiający musi wyrazić zgodę. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.wilkow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ 

można odebrać po uprzednim złożeniu wniosku z danymi tele- adresowymi osobiście w 

Urzędzie Gminy w Wilkowie ul.Wrocławska 11,46-113 Wilków lub za zaliczeniem 

pocztowym.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 08.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej 

kopercie w pok. 9A(SEKRETARIAT) Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-

113 Wilków.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 



IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


