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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243891-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Zielona Góra: Wozy strażackie
2019/S 101-243891

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
ul. Kasprowicza 3/5
Zielona Góra
65-074
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Polak
Tel.:  +48 684575623
E-mail: biuro@zosprp.com 
Faks:  +48 683255779
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zosprp.com

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://zosprp.com/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Stowarzyszenie

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 18 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa
Lubuskiego
Numer referencyjny: E.VI/UE/1/2019

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:biuro@zosprp.com
www.zosprp.com
http://zosprp.com/
https://miniportal.uzp.gov.pl
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34144210

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 sztuk fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo-
gaśniczych z napędem 4x4, dla projektu pn. „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami,
powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i
specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-
Lubuskie 2020, oś 4, działanie 4.1.
Zamawiający wymaga dostawy 18 jednakowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych (GBA) dla
Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Lubuskiego dla 18 gmin – partnerów projektu, na terenie
województwa lubuskiego.
W razie wątpliwości i nieścisłości Zamawiający żąda aby - poza wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) - wszystkie pojazdy i wymienione w opisie przedmiotu zamówienia
elementy wyposażenia spełniały warunki określone w dokumencie „Standard wyposażenia średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) (...)

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
35110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze –
Zielona Góra, Gminy – partnerzy projektu na terenie woj. lubuskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa18 sztuk fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo-
gaśniczych z napędem 4x4, dla projektu pn. „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami,
powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i
specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -
Lubuskie 2020, oś 4, działanie 4.1.
Zamawiający wymaga dostawy 18 jednakowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych (GBA) dla
Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Lubuskiego dla 18 gmin – partnerów projektu, na terenie
województwa lubuskiego.
W razie wątpliwości i nieścisłości Zamawiający żąda aby - poza wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) - wszystkie pojazdy i wymienione w opisie przedmiotu zamówienia
elementy wyposażenia spełniały warunki określone w dokumencie „Standard wyposażenia średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA), przeznaczonego dla jednostki OSP ujętej w zbiorczym planie
sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do kser” Edycja I z dnia 9.4.2019 r., zatwierdzonej przez
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Pierwszeństwo – w razie niemożności pogodzenia
wymogów niniejszego dokumentu i dokumentu „Standard wyposażenia średniego samochodu ratowniczo-
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gaśniczego (GBA), przeznaczonego dla jednostki OSP ujętej w zbiorczym planie sieci jednostek OSP
przewidzianych do włączenia do KSRG” przyznaje się dokumentowi zatwierdzonemu przez Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zamówienie nie jest podzielone na części.
3. Przedmiot zamówienia musi spełniać standardy techniczne określone w szczegółowym opisie przedmiotu
stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ.
4. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym zał. nr3 do SIWZ.
5. Oznaczenie wg CPV:
34144210-3 Wozy strażackie,
35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa,
34114000-9 Pojazdy specjalne
6. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować
jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia.
7. Jeśli w opisach występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub
systemy referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy należy to traktować jedynie
jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne
opisywanym.
8. Zamówienie jest współfinansowane w ramach Priorytetu IV Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji i rękojmi / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
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:
RPLB.04.01.00-08-0004/18

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art.
24a ustawy (tzw. procedura odwrócona).Oznacza to, że zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek udziału w postępowaniu, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem
w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy składające się 8 fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-
gaśniczych typu średniego lub ciężkiego, z których każda z dostaw miała wartość co najmniej 5 mln zł brutto.
W przypadku Wykonawców rozliczających się w innej walucie niż PLN (polski złoty) należy dokonać
przeliczenia waluty według tabeli kursów średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP) w dniu
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a jeśli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według kursu ostatnio
przed tą datą ogłoszonego.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w następującym zakresie i przy
następujących warunkach:
1) Zmiany co do przedmiotu zamówienia określonego w OPZ (załącznik nr 1 do Umowy), terminu ukończenia,
wysokości wynagrodzenia, warunków płatności jeśli konieczność ich wprowadzenia wynika:
a) ze zmian w normach lub przepisach powszechnie obowiązujących, (przy czym ewentualne zmiany kosztów
obciążają Wykonawcę),
b) pojawienia się w trakcie realizacji umowy bardziej nowoczesnych lub ekonomicznie bardziej uzasadnionych
technologii, materiałów i urządzeń, których zastosowanie Strony uznają za celowe i wskazane przy realizacji
umowy, przy zaistnieniu opisanej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec zmianie,
c) wprowadzenia przez producenta lub Wykonawcę nowego produktu, odpowiadającego produktowi będącemu
przedmiotem zamówienia,
d) zakończenia produkcji zaoferowanych produktów lub wycofanie ich z produkcji lub z obrotu na terytorium RP,
(dalsze zmiany w załączniku 3

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
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/07/2019
Czas lokalny: 09:00

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: 31/08/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/07/2019
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy.
Adres: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze
ul. Kasprowicza 3/5, 65-074 Zielona Góra w pokoju nr 213
Otwarcie ofert, ma charakter jawny.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa powołana przez Zamawiajacego

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamówienie należy wykonać w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Przez wykonania zamówienia należy rozumieć odbiór opisany we wzorze umowy jako „drugi etap – odbiór
końcowy”, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 wzoru Umowy.
Zamawiający wymaga etapowania odbiorów wg tego co następuje:
— w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy Zamawiający wymaga bezusterkowej dostawy 27,78
% pojazdów (5 sztuk) pod rygorem wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy (wiążącego się z obowiązkiem
zapłaty kary umownej w wysokości 20 % całkowitej wartości zamówienia),
— w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy Zamawiający wymaga bezusterkowej dostawy łącznie
66,67 % pojazdów (12 sztuk) pod rygorem wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy (wiążącego się z
obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości 20 % całkowitej wartości zamówienia).
Do wyliczenia poziomu zaawansowania nie uwzględnia się odbiorów niezakończonych etapem drugim (odbiór
końcowy), o którym mowa ust. 1 pkt 3 wzoru Umowy.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23.
Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia – załącznik nr 5.
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Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na czas równy okresowi
związania ofertą, w wysokości: 200 000 PLN, słownie złotych: dwieście tysięcy złotych 00/100. Wadium może
być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy. Pozostałe informacje w SIWZ.
Zabezpieczenie umowy jest wymagane 5 % - pozostałe informacje w SIWZ.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw do niniejszego
postępowania, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i
podać firmy podwykonawców.
Zamawiający działa w imieniu i na rzecz następujących jednostek samorządu gminnego:
1. Gminy Cybinka
2. Gminy Bytnica
3. Gminy Bledzew
4. Gmina Witnica
5. Gmina Maszewo
6. Gmina Siedlisko
7. Gmina Trzciel
8. Gmina Dobiegniew
9. Gmina Słońsk
10. Gmina Zbąszynek
11. Gmina Sława
12. Gmina Czerwieńsk
13. Gmina Sulechów
14. Gmina Małomice
15. Gmina Iłowa
16. Gmina Trzebiel
17. Gmina Jasień
18. Gmina Lipinki Łużyckie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 22458780
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl
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Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI ustawy.
Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
przysługuje odwołanie.
Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 22458780
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl

