Biały Bór dn. 31.08.2015 r.
ZP.271.1.2015.AW

KOMENDANT
Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Borze
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na zadanie pn.:

„Dostawa łodzi ratowniczej z przyczepą”
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia: bip.bialybor.com.pl
Numer ogłoszenia: 128639 - 2015; data zamieszczenia: 31.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Borze , ul. Czujna 2, 78-425
Biały Bór, woj. zachodniopomorskie, tel. 602522276
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa łodzi ratowniczej z
przyczepą - postępowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Borze.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przedmiotem
zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowej łodzi ratowniczej aluminiowej o długości
min. 500 cm z zamontowanym silnikiem, osprzętem i wyposażeniem oraz przyczepą
podłodziową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 2 Jeżeli w opisie przedmiotu
zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że
wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne,
eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części
przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie
gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego. 3 Wymagania organizacyjne. 3.1 Całość
sprzętu i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia wraz z osprzętem muszą być fabrycznie
nowe. 3.2 Najpóźniej w trakcie odbioru końcowego wykonawca przekaże Zamawiającemu: karty gwarancyjne, - książki przeglądów serwisowych, - deklaracje zgodności potwierdzające
oznakowanie produktu będącego przedmiotem umowy znakiem CE, - instrukcję obsługi i
użytkowania (wersja papierowa i elektroniczna) zawierającą m.in.: - warunki magazynowania,
- informacje dotyczące eksploatacji i konserwacji, - procedurę zgłaszania urządzeń do serwisu,
w przypadku awarii. 3.3 Wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu dostawy powinny
być kompletne pod względem celu, do którego są przeznaczone (m.in.: niezbędnego
wyposażenia). 3.4 Zamawiający wymaga również min. 24 miesięczną gwarancję dla całej
dostawy objętej przedmiotem zamówienia, 3.5 Realizacja zadania powinna obejmować

wszelkie prace i czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowego
zamówienia. Zamawiający zakłada następujący proces realizacji zamówienia: - w terminie 1
tygodnia od podpisania umowy wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji
informacje techniczne dotyczące szczegółów produkowanej łodzi oraz szczegółowy wykaz
proponowanych do zamontowania urządzeń i sprzętu oraz planowanego ich rozmieszczenia, zamawiający w terminie 5 dni od przekazania dokona szczegółowej analizy projektów (pod
kątem zgodności z wymaganiami postawionymi w siwz oraz warunkami oferty), - wykonawca
przystąpi do budowy/zabudowy po otrzymaniu od zamawiającego pisemnej akceptacji
przedstawionych projektów, - kompletny montaż przez wykonawcę zamawianych łodzi, odbiór (inspekcja) techniczno-jakościowy(a) w siedzibie zamawiającego, - szkolenie w
siedzibie zamawiającego, - odbiór końcowy połączony z próbą wodną (faktyczny). 4 Odbiór
przedmiotu umowy (realizacja dostaw) Odbiór przedmiotu dostawy nastąpi w siedzibie
użytkownika oraz na jeziorze w Białym Borze. Wszelkie koszty związane z procedurą odbioru
sprzętu oraz jego dostarczeniem do użytkownika ponosi Wykonawca..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.52.00.00-8, 35.11.00.00-8, 34.22.33.00-9.
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:
01.10.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

OPIS

SPOSOBU

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 szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku - Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1
Pzp (zał. nr 2 do SIWZ)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku - Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1
Pzp (zał. nr 2 do SIWZ)

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku - Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1
Pzp (zał. nr 2 do SIWZ)

•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku - Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1
Pzp (zał. nr 2 do SIWZ)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku - Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1
Pzp (zał. nr 2 do SIWZ)

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:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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:
•

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których
autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie
zamawiającego;

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 - Dodatkowy okres gwarancyjny - 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
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy
mogą nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkach: 1. ulegnie zmianie stan prawny
w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu
wykonania zamówienia przez wykonawcę; 2. ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i
usług VAT; 3. wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji
zamówienia, w szczególności takie jak: 3.1. wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze
(zdarzenia nadzwyczajne zewnętrzne), np. pogoda uniemożliwiająca okresowo wykonywanie
umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania
uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania
uzasadnionej przeszkody. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się
nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód. 3.2. wystąpią inne przyczyny obiektywnie niezależne
od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie dostawy w sposób przewidziany w SIWZ
(zmiana technologii, zmiana norm, itp.). 3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy
poprzez zlecenie w uzasadnionych sytuacjach określonego zakresu dostawy do wykonania
podwykonawcom, pomimo zastrzeżenia ich w ofercie do osobistego wykonania albo
osobistego wykonania określonego zakresu dostawy zastrzeżonych w ofercie do wykonania
przy pomocy podwykonawców. 4. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych oraz
zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych, bez
konieczności sporządzania aneksu
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: bip.bialybor.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski w Białym Borze, ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór, pok. nr 28.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.09.2015 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miejski w Białym Borze, ul. Żymierskiego 10, 78425 Biały Bór, Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 8.
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
Komendant OSP w Białym Borze
(-) Andrzej Wójtowicz

