Ogłoszenie nr 571287-N-2019 z dnia 2019-07-09 r.
Ochotnicza Straż Pożarna: Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA 4x4
dla OSP w Rogowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna, krajowy numer identyfikacyjny
911307704, ul. Rogowo 62 , 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska,
tel. 730214723, e-mail przetargi@rogowo.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.rogowo.pl > zakładka Ochotnicza Straż
Pożarna w Rogowie

Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Stowarzyszenie
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.rogowo.pl > zakładka Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.rogowo.pl > zakładka Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona w formie papierowej
Adres:
Gmina Rogowo; Rogowo 51; 87-515 Rogowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup średniego samochodu
ratowniczo - gaśniczego GBA 4x4 dla OSP w Rogowie
Numer referencyjny: OSPR.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 3.1. Rodzaj zamówienia: Dostawy 3.2. Nazwa zamówienia
nadana przez Zamawiającego: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA
4x4 dla OSP w Rogowie” 3.3. Przedmiotem zamówienia jest zakup jednego fabrycznie
nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rogowie o parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami opisanymi w
SIWZ i załącznikach. 3.4. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia;  Zamawiający
wymaga zaoferowania jednego fabrycznie nowego, nieużywanego, średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2018. 3.5. Pojazd musi
spełniać wymagania:  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1260, z późn. zm.) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów
uprzywilejowanych,  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 Nr 143, poz. 1002 z późn. zm), 
rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej,
Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie pojazdów

specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z
2017 r., poz. 450),  norm: PN-EN 1846-1“ „lub równoważnej” i PN-EN 1846-2 „lub
równoważnej”. 3.6. Pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz wyposażenie powinny być nowe,
nieużywane, bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad
technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas jego użytkowania. 3.7. Pojazd musi
posiadać ważne na dzień odbioru samochodu świadectwo dopuszczenia do stosowania w
jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. 3.8.
Minimalne wymagania dotyczące pojazdu ratowniczo – gaśniczego oraz wyposażenia zawiera
załącznik nr 3 do SIWZ stanowiący opis techniczny przedmiotu zamówienia. 3.9.
Wykonawca zapewni dla oferowanego pojazdu pełny serwis gwarancyjny wyposażenia oraz
pełny serwis gwarancyjny pojazdu ratowniczo - gaśniczego w Autoryzowanej Stacji Obsługi.
3.10. Zamawiający będzie ubezpieczał pojazdy OC/AC/NNW we własnym zakresie i na
własny koszt. Wykonawca, zobowiązany jest tylko do ubezpieczenia pojazdów na czas
odbioru przez Zamawiającego. 3.11. Wymagane są następujące minimalne okresy gwarancji
liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego: 1) Dla podwozia –
min. 24 miesiące bez limitu kilometrów, 2) Dla zabudowy – min. 24 miesiące nie
uwzględniając przepracowanych motogodzin 3) Wyposażenie pojazdu – min. 24 miesiące 4)
Przeglądy gwarancyjne bezpłatne co 12 miesięcy - 2 przeglądy w okresie 2 lat, łącznie z
wszystkimi kosztami transportu samochodu do wskazanego serwisu gwarancyjnego. 5)
Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji – max. w ciągu
14 dni od zgłoszenia, na koszt gwaranta. 6) Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
3.12. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie prace i obowiązki Wykonawcy
wymienione w istotnych postanowieniach umowy. 3.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do zmian ustawienia, mocowań wyposażania samochodu według własnych potrzeb.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zmian na swój koszt.
II.5) Główny kod CPV: 34144210-3
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach: 60

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga realizacji powyższego zamówienia w
maksymalnym terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy. Dokładny czas realizacji
zamówienia zaoferowany zostanie przez Wykonawcę i podany zostanie w Formularzu
ofertowym. Okres realizacji zamówienia jest jednym z kryterium ocen oferty.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowych warunków.
Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w
postepowaniu. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na
podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w
postepowaniu. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie
spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowych warunków.
Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w
postepowaniu. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na
podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w
postepowaniu. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie
spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa w tym zakresie następujące szczegółowe
warunki: 1) W zakresie wykazania się stosownym doświadczeniem: Zamawiający określa w
tym zakresie następujące szczegółowe warunki: Warunek zostanie spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże się wykonaniem dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu; przy czym Zamawiający określa następujące dostawy w zakresie
niezbędnym do wykazania posiadania przez Wykonawcę stosownego doświadczenia: co
najmniej 2 dostawy o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego
przedmiotem zamówienia, tj, co najmniej 2 dostawy w zakresie przynajmniej średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem na wodę i z autopompą. Zamawiający
oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu i pozostałych

dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie
spełnia. 2) W zakresie wykazania się stosownym potencjałem technicznym Zamawiający nie
określa w tym zakresie szczegółowych warunków. Wykonawca powinien złożyć stosowne
oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Zamawiający oceni spełnienie
warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia
o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Ocena spełnienia warunków będzie
dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. 3) W zakresie wykazania się stosownymi
kwalifikacjami zawodowymi Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowych
warunków. Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu warunku
udziału w postepowaniu. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu
na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w
postepowaniu. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie
spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
9.3.1. Wykonawca, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, następujące oświadczenia i dokumenty,
aktualne na dzień złożenia przedmiotowego oświadczenia lub dokumentu, w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, tj. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z
postepowania: 1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Specyfikacji. 9.3.2.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć
Zamawiającemu, na jego wezwanie, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie,
następujące oświadczenia i dokumenty, aktualne na dzień złożenia przedmiotowego
oświadczenia lub dokumentu, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia Wykonawcy z postepowania: 1) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, 2) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny
dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, 3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy –
Prawo zamówień publicznych. 9.3.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt
9.3.2. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. Dokumenty, o których mowa w ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1),
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których powyżej mowa,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby. Podany powyżej przepis dotyczący terminu wystawienia dokumentów stosuje się
odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez

wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
9.4.1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć
Zamawiającemu, na jego wezwanie, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie,
następujące oświadczenia i dokumenty, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Specyfikacji, przy
czym Zamawiający określa następujące dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania
posiadania przez Wykonawcę stosownego doświadczenia: co najmniej 2 dostawy o
charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem
zamówienia, tj, co najmniej 2 dostawy w zakresie przynajmniej średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem na wodę i z autopompą
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 2) Zaakceptowane Istotne Postanowienia Umowy stanowiące
Załącznik nr 2 do Specyfikacji. 3) Opis techniczny przedmiotu zamówienia, z
wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji. 4) Informacja dot.
podwykonawców, w tym zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 7 do Specyfikacji – jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, 5) Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do reprezentowania Wykonawcy przez
Pełnomocnika – jeżeli został ustanowiony (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez notariusza). 6) Potwierdzenie wniesienia wadium, jeżeli jest wymagane, w
formie, terminie i kwocie określonej w SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
Termin realizacji 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań określonych w art. 144
ustawy – Prawo zamówień publicznych, możliwość dokonania następujących zmian
postanowień zawartej umowy: 1) zmiany zakresu części zamówienia, które zlecane będą
podwykonawcom oraz zmiany podwykonawcy pod warunkiem spełnienia postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących podwykonawców, 2) zmiany
podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osób zdolnych do
wykonania zamówienia lub zmiany zdolności finansowej wykazane w ofercie pod warunkiem
spełnienia postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących
podmiotów udostępniających wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osób zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolności finansowe, 3) wynikającym ze zmian przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 4) zastąpienie wykonawcy
nowym wykonawca, który zastępuje dotychczasowego wykonawcę w wyniku połączenia,
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabywa dotychczasowego
wykonawcę lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą
innych istotnych zmian umowy, 5) zmiany terminu realizacji zamówienia, z jednoczesnym
przedłużeniem, jeżeli zajdzie taka konieczność, zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, z uwagi na: a) działanie siły wyższej, b) konieczność takiej zmiany wynikać będzie z
okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było uniknąć lub przewidzieć
w chwili zawarcia umowy mimo zachowania należytej staranności, c) przeszkody,
utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie, d) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody
spowodowane przez Zamawiającego, 6) zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającą z: a)
zmiany stawki podatku od towarów i usług wprowadzonej po dacie otwarcia ofert, 7) zmiany
osób uczestniczących w realizacji zamówienie z następujących powodów, przy czym zmiana
jest możliwa jedynie na nowe osoby spełniające wymogi postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia: a) z uwagi na śmierć, chorobę lub innych zdarzeń losowych tych
osób, b) z uwagi na niewywiązywanie się tych osób z obowiązków wynikających z
powierzonych im zadań, c) jeżeli zmiana tych osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. rezygnacji), 8)
zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii w jakich wykonane są elementy
dostaw, w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek dostawy
objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub
technologicznych niż wskazane w dokumentacji przetargowej, a wynikające ze stwierdzonych
wad w tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o które je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym

wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa. 2. Nie stanowią zmiany postanowień zawartej umowy następujące
zmiany: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób
wskazanych do kontaktów między stronami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
9.7. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 1) wszystkie dokumenty złożone
w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez
Wykonawcę – jeżeli stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 2) nie będą ujawniane informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
3) Wykonawca nie może zastrzec informacji, których jawność wynika z aktów prawnych, w
tym m.in., o których mowa w art. 86 ust. 4 – ustawy Prawo zamówień publicznych. 4)
informacje niejawne, zastrzeżone Wykonawca wydziela i oznacza w sposób podany w
niniejszej Specyfikacji. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co
do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być wskazane w
Formularzu ofertowym oraz musi być wykazane, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te Wykonawca może dodatkowo oznaczyć w inny,
wybrany przez siebie sposób, np: może dodatkowo oznaczyć klauzulą: „informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” lub też może je wydzielić w ofercie.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2019-07-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) – zwane
dalej Rozporządzenie, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie, adres kontaktowy: Rogowo 62, 87-515
Rogowo. 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod.rogowo@gmail.com lub pisemnie na adres
siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań
administratora, w szczególności związanym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego OSPR.271.1.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie
do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz innych
obowiązujących przepisów prawa. 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach,
wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych; 5. Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6. W związku z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych: a) przysługują Pani/Panu następujące prawa:  dostępu do
treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;  ograniczenia przetwarzania
danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust 2 Rozporządzenia. b) nie przysługują Pani/Panu prawa:  usunięcia danych, na
podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;  prawo do przenoszenia danych – na
podstawie art. 20 Rozporządzenia;  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych,
na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 8. Podanie przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

