
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net 

 

Wręczyca Wielka: Zakup strażackiego samochodu bojowego typu średniego dla OSP 

Wręczyca Wielka 

Numer ogłoszenia: 60665 - 2016; data zamieszczenia: 31.05.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wręczyca Wielka , ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca 

Wielka, woj. śląskie, tel. 34 3170245, faks 34 3170215. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wreczyca-wielka.pl, 

bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

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

bojowego typu średniego dla OSP Wręczyca Wielka. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest zakup nowego strażackiego samochodu bojowego typu średniego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczycy Wielkiej, wyposażonego w podwozie drogowe z 

napędem 4 x 4 - uterenowionym, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, kabina 

jednomodułowa czterodrzwiowa, silnik wysokoprężny o mocy min. 240 KW, pojazd 

wyposażony m.in.: w system ABS, autopompę, wyciągarkę, układ wodno - pianowy. 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 34.14.42.10-3 wozy strażackie. 2. Szczegółowy opis oraz 

warunki sprzętowe i techniczne przedmiotu zamówienia określa Zał. Nr 6 do SIWZ 

(Wymagania dla nowego samochodu bojowego typu średniego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej we Wręczycy Wielkiej). Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy 

konkretnych produktów, wyrobów lub określenia sugerujące wyroby konkretnych podmiotów 

http://bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/


Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza 

możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, 

parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji przetargowej. Zgodnie z 

przepisem zawartym w art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca winien wykazać, że oferowane 

materiały, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego 

oraz zagwarantują realizację zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 

stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały, produkty i wyroby. Złożone 

dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. 3. Okres gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę na pojazd, zabudowę i zamontowane elementy jest jednym z kryteriów oceny i 

musi wynosić co najmniej 24 miesiące. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji. 

4. Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie dla przedmiotowej dostawy w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach, a także ze środków samorządu Województwa Śląskiego.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

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: 

15.09.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców 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 stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2) i 

jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia - nie spełnia 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie, w ciągu ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę samochodu 

ratowniczo - gaśniczego o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto. 

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie 

dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty ( obowiązek wskazania 

przez wykonawcę w wykazie dostaw i złożenia poświadczenia dotyczy tylko 

w/w dostawy). Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców 

zostanie dokonana wg zasady: spełnia/ nie spełnia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2) i 

jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia - nie spełnia 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2) i 

jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia - nie spełnia 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2) i 

jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia - nie spełnia 

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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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; 

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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 



Ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania samochodu w jednostkach 

ochrony przeciwpożarowej wystawione przez CNBOP 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy (zał. Nr 1), 2. Wypełniony załącznik 

Nr 6 (Wymagania dla nowego samochodu bojowego typu średniego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej we Wręczycy Wielkiej), 3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 

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 - 5 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

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 

Istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy - załącznik Nr 7. Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących okolicznościach: 1. W 

przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą 

Zamawiającego; 2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez 

Zamawiającego lub przez Wykonawcę; 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą 

być dokonywane z zachowaniem przepisu art.140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza 

określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

4. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: a) zmiany terminu zakończenia realizacji 

umowy, jeżeli zajdą okoliczności, na które strony umowy nie będą miały wpływu lub 

wystąpienia których, nie przewidziano w chwili zawarcia niniejszej umowy, b) zmiany 

podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował 

Zamawiający, c) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podatku VAT w wyniku zmiany 

przepisów prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostaje kwota netto i naliczony 



podatek VAT wg obowiązujących przepisów. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w 

trakcie wykonywania umowy, zmianą zostanie objęta wyłącznie część umowy wykonywana 

po wejściu w życie nowej stawki podatku. Powyższa zmiana następuje z mocy prawa, od dnia 

wejścia w życie nowej stawki podatku VAT, d) zmiana zasad dokonywana odbioru. 5. 

Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4) jest złożenie pisemnego wniosku 

przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie 

zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli 

zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, d) opis wpływu zmiany na 

termin wykonania usługi. 6. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą zostać dokonane, jeżeli 

zachodzą i są ich uzasadnieniem, któreś z niżej wymienionych okoliczności: a) obniżenie 

kosztu wykonania przedmiotu umowy (wynagrodzenia Wykonawcy), b) zmiany 

obowiązujących przepisów, c) siła wyższa. 7. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu 

do umowy. 8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

b) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących stron lub oznaczenia stron umowy - 

wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka. 

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

ofert: 16.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 

1, 42-130 Wręczyca Wielka, sekretariat pokój nr 1. 

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

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Projekt planowany do realizacji w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także 

ze środków samorządu Województwa Śląskiego.. 

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 

 


