Chełm Śląski: DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj.
śląskie, tel. 032 2257503, faks 032 2257504.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmsl.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ŚREDNIEGO
SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem
zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego o następujących
parametrach: a)spełniający wymagania polskich przepisów: i)o ruchu drogowym z uwzględnieniem
wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym,
ii)Norm PN-EN 1846-2, PN-EN 1846-3; b)posiadający następujące dane techniczne: i)zabudowany
na podwoziu marki MAN 10-224 lub równoważnym, którego rok produkcji jest nie wcześniejszy
niż 2000, przebieg maksymalny do 50 tys km; ii)napęd 4x4, iii)kabina jednomodułowa 6 osobowa,
iv)sygnalizacja świetlna i dźwiękowa: lampy stroboskopowe na belce przedniej i lampy pulsujące, z
tyłu 2szt lamp błyskowych obrotowych koloru niebieskiego, zestaw 3 syren tonowych, v)zbiornik
wodny minimum 2500 litrów nierdzewny kwasoodporny, vi)zbiornik pianotwórczy 10% zbiornika
wody nierdzewny kwasoodporny, vii)autopompa AU16/8 z mieszalnikiem środka pianotwórczego,
viii)szybkie natarcie, ix)działko wodno pianowe, x)zabudowa wykonana ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej, poszycie z blachy aluminiowej, xi)wnętrze schowków z blachy aluminiowej
łezkowej, xii)schowki zamykane żaluzjami pyłoszczelnymi i bryzgoszczelnymi, po 3 żaluzje na
stronie, xiii)wejście na podest roboczy - drabinka ze stali nierdzewnej, xiv)podest roboczy
przygotowany do montażu drabiny, węży i innego sprzętu, barierka wykonana ze stali nierdzewnej,
xv)uchwyty do montażu aparatów tlenowych oraz butli, xvi) podesty robocze wysuwane
umożliwiające łatwy dostęp do obsługi schowków, xvii)z tyłu pojazdu fala naprowadzająca koloru
pomarańczowego, xviii)ogrzewanie postojowe webasto, xix) tempomat, xx)reflektory robocze - 8
szt, c)posiadający wszystkie niezbędne aprobaty, atesty i certyfikaty dopuszczające pojazd do ruchu
po drogach i umożliwiające jego bezproblemową rejestrację oraz prowadzenie akcji gaśniczej..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
15.05.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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
• Wykonawcy przedłożą aktualny wypis z KRS, lub ewidencji działalności
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim
rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia. Wykonawca sporządzi
wykaz ww. zamówień zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania; złożą oświadczenie, że
na zrealizowane zamówienie udzielą co najmniej 12-miesięcznej gwarancji i rękojmi
za wady;
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• oświadczenie, o dysponowaniu potencjałem technicznym zdolnym do wykonania
zamówienia;
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• oświadczenie, o dysponowaniu osobami zdolnym do wykonania zamówienia;
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
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 spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi 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
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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 potencjał 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• próbki, opisy lub fotografie
• inne dokumenty
Oświadczenie o okresie udzielonej gwarancji i okresie udzielonej rękojmi na dostarczany
pojazd, pełne dane techniczne pojazdu, zdjęcia pojazdów odpowiadających przedmiotowi
zamówienia jakie dostawca wykonywał do tej pory (minimum 1 szt.) Pełne dane
techniczne pojazdu
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
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: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1)Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień umowy:
a)dopuszcza się możliwość zmiany terminu zapłaty za wykonaną dostawę w przypadku, gdy nie
może on być dochowany z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b)dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji
zamówienia w sytuacji, gdy zmiana taka wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c)w
przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację zamówienia,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.chelmsl.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2 pok.101, 41-403 Chełm Śląski..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2 pok.201, 41-403
Chełm Śląski..
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: .
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

