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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441087-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Pojazdy służb ratowniczych
2016/S 242-441087

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. opolskiego
ul. Budowlanych 1
Opole
456-005
Polska
Osoba do kontaktów: Zdzisław Olejniczak
Tel.:  +48 774543917
E-mail: opole@zosprp.pl 
Faks:  +48 774543917
Kod NUTS: PL522
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zosprp.opole.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.zosprp.opole.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Stowarzyszenie

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Ochrona przeciwpożarowa

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa piętnastu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Numer referencyjny: SGIII/2/2016

II.1.2) Główny kod CPV
34144200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:opole@zosprp.pl
http://www.zosprp.opole.pl/
http://www.zosprp.opole.pl/
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa piętnastu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby
realizacji projektu pn.: „Zakup samochodów ratowniczo-gasniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj.
opolskiego”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL522
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opole 45-005, ul Budowlanych 1.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa piętnastu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby
realizacji projektu pn.: „Zakup samochodów ratowniczo-gasniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj.
opolskiego”. Samochody ratowniczo-gaśnicze na podwoziu z napędem uterenowionym 4x4, z kabiną załogi
6 osobową, z pompą i zbiornikami środków gaśniczych. Użytkownikami samochodów będą Ochotnicze
Straże Pożarne z terenu województwa opolskiego. Oferowane pojazdy specjalne winny posiadać świadectwo
dopuszczenia oraz odpowiadać parametrom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 –
Priorytet IV Zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 000 zł.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Doświadczenie zawodowe.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali należycie w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie, co najmniej 1 dostawę, w której skład wchodziło minimum 5 samochodów ratowniczo-gaśniczych
średnich lub ciężkich, o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnieść do Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania
umowy, w wysokości 3 % całkowitej ceny ofertowej, zgodnie z pkt. 20 SIWZ. Zamawiający przewiduje
możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w
niniejszym postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z pkt 21 SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/01/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/03/2017
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/01/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa
Opolskiego ul Budowlanych 1, 45-005 Opole – sala konferencyjna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/12/2016

https://www.uzp.gov.pl/

