Zgorzelec: ZAKUP POŻARNICZEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO NA POTRZEBY KP PSP
W ZGORZELCU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, ul. B. Chrobrego 1,
59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel. 075 7751145, faks 075 7751145 wew. 208.

·

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kppspzgorzelec.internetdsl.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP POŻARNICZEGO SAMOCHODU
SPECJALNEGO NA POTRZEBY KP PSP W ZGORZELCU.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZAKUP POŻARNICZEGO
SAMOCHODU SPECJALNEGO NA POTRZEBY KP PSP W ZGORZELCU Wymagania dla samochodu osobowego
specjalnego, fabrycznie nowego i oznakowanego jako samochód straży pożarnej Nadwozie, podwozie Ilość
drzwi 5 Rodzaj nadwozia Liftback, sedan Ilość miejsc 5 kolor Biały Rozstaw osi powyżej 2700 mm Długość
zewnętrzna Do 4900 mm Szerokość Do 1900 mm Pojemność bagażnika Pow.500 l Skrzynia biegów Manualna
5 stopniowa przód jeden stopień tył Światłą przeciwmgielne Silnik Rodzaj paliwa ON Minimalna moc 100 KM
Pojemność skokowa silnika 1800-2000 cm3 Średnie zużycie paliwa Do 7 litrów / 100 km Wyposażenie
Wspomaganie układu kierowniczego Klimatyzacja Elektryczny mechanizm podnoszenia/opuszczania szyb
Instalacja radiowa + radio wyposażone w CD System zabezpieczający koła blokowaniem podczas hamowana
ABS System stabilizacji toru jazdy ESP Regulacja kierownicy w 2 płaszczyznach Centralny zamek sterowany
zdalnie Immobilizer Fotel kierowcy powinien posiadać regulację na odcinku lędźwiowym kręgosłupa 3
punktowe pasy bezpieczeństwa + Napinacze pasów bezpieczeństwa Poduszki powietrzne dla kierowcy i
pasażera, kurtyny powietrzne, poduszka powietrzna chroniąca nogi - kolana kierowcy Trójkąt ostrzegawczy,
klucz do kół i podnośnik apteczka koło zapasowe Elementy pojazdu umożliwiające poruszanie się po drogach
w sposób uprzywilejowany - zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym Na dachu pojazdu zamontowana
belka sygnałowa ze światłami sygnalizującymi pojazd uprzywilejowany w ruchu w kolorze niebieskim z
napisem STRAŻ 1 Pojazd wyposażony w urządzenie modulujące dźwięk, podczas poruszania się pojazdu po
drogach w sposób uprzywilejowany1 Oklejenie pojazdu - pasy boczne w kolorze czerwieni z folii odblaskowej napis STRAŻ na przednich drzwiach pojazdu - numer operacyjny pojazdu umiejscowiony na tylnich drzwiach
pojazdu oraz na dachu pojazdu zgodnie z zaleceniami zamawiającego 1 i 2 Wyposażenie specjalne Montaż
radiotelefonu przewoźnego wraz z instalacją antenową anteną dopuszczonego do użytku w PSP - elementy
opisane dostarczy do montażu zamawiający. GWARANCJE Na pojazd wraz z wszystkimi podzespołami 2 lata
Powierzchnie lakierowane 3 lata Na korozję Minimum 10 lat 1 zgodnie z rozdziałem 8, ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz 2 Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej w Warszawie ws. gospodarki transportowej z dnia 10.04.2008 roku Wymagania dodatkowe 1. pojazd
fabrycznie nowy 2. powinien posiadać dokumentację wymaganą do rejestracji pojazdu- przekazanie przy
odbiorze 3. dopuszczony jako pojazd użytkowy w UE 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z
pojazdem - dokumentację techniczną niezbędną do prawidłowej obsługi i konserwacji pojazdu - instrukcje
obsługi i konserwacji w języku polskim 5. samochód powinien spełniać warunki techniczne określone ustawą
Prawo o ruchu drogowym Dz.U. nr 108, poz.908 z 2005 r. z późn. zm. i przepisach wykonawczych do ustawy
potwierdzone aktualnym świadectwem homologacji samochodu oraz zaświadczeniem odpowiedniej stacji
kontroli pojazdu o dopuszczeniu do ruchu pojazdu jako pojazdu uprzywilejowanego - dokumenty załączyć
przy odbiorze pojazdu. 6 Harmonogram przeglądów wymaganych przez wykonawcę w celach utrzymania
gwarancji - należy przedłożyć do oferty.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE
TECHNICZNYM

O

CHARAKTERZE

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM

I

·

·

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.
1 i 2; spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki
wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co potwierdzą stosownymi dokumentami
określonymi w tej specyfikacji. W szczególności zamawiający wymaga złożenia dokumentów wymienionych
w § 1 ust. 1 pkt 2, (natomiast wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty, o których mowa w w §2 ust 1 pkt 1 lit a i c) oraz
dokumentów określonych w § 1 ust 3 pkt 3, § 3 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Złożona o f e r t a musi zawierać p r a
w i d ł o w o w y p e ł n i o n e i a k t u a l n e następujące dokumenty i oświadczenia (wg załączonych
wzorów), potwierdzające spełnienie przez wykonawcę wymaganych warunków: 1) Wypełniony f o r m u l a r
z o f e r t y - Załącznik do siwz. 2) Podpisane oświadczenie wykonawcy, że n i e p o d l e g a wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełnia wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik do siwz. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda następujących dokumentów: 3) Aktualny odpis z
właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia
opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 4) Polisa
lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy,
usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający
żąda: 5) Oświadczenie wykonawcy, że samochód zaproponowany przez wykonawcę w ofercie posiada
niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające
jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez zamawiającego (świadectwo homologacji
dotyczące homologacji pojazdu skompletowanego wydane na podstawie art. 68 ust. 10 ustawy z dnia 20
czerwca 1997).

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
http://www.kppspzgorzelec.internetdsl.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej 59-900 Zgorzelec, ul. B. Chrobrego 1 - sekretariat.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.11.2008 godzina 10:00, miejsce: Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 59-900 Zgorzelec, ul. B.
Chrobrego 1 - sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

