Numer sprawy ZP.ZK.271.1.2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. ZAMAWIAJCY.
Gmina Gózd
Ul. Radomska 7
26 – 634 Gózd
REGON 670 223 698
NIP 796 29 29 257
Adres korespondencyjny: Urząd Gminy w Goździe
ul. Radomska 7;
26-634 Gózd;
Osoba do kontaktu: Urszula Winiarska
Adres strony internetowej: www.gozd.pl
Adres poczty elektronicznej: obrona.cywilna@gozd.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (j. t Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. z późniejszymi zmianami),
zwanej w dalszej części specyfikacji „ustawą”
- przetarg nieograniczony (art. 39-46) o wartości szacunkowej poniżej 200 000
euro
2.2. Miejsce publikacji ogłoszenia:
- Biuletyn Zamówień Publicznych:
- Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.gozd.pl;
- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy;
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) –
34 14 42 10 -3 wozy strażackie
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego.: „Samochodu lekkiego
pożarniczego nowego dla OSP Grzmucin”.
3.2. Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego samochodu pożarniczego o
wymaganiach formalnych i technicznych podanych niżej jak również w załączniku nr 7
1. Wymagania formalne:
1.1.

Pojazd musi spełniać wymagania narzucone przepisami ustawy z dnia 20
czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2005, nr 108, poz. 908 z
późniejszymi zmianami).
1.2.
Pojazd musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministrów
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz
Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli
skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2004 r. Nr
262, poz. 2615).
1.3.
Wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 nr
143, poz. 1002).

1.4.

Samochód musi posiadać homologację na pojazd bazowy wystawioną
zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z
2005, nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami).
1.5.
Posiadać oznakowanie zgodne z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 8
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w
sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej
Straży Pożarnej - dane do oznakowania przekażą odbiorcy w trakcie realizacji
zamówienia.
1.6.
Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą
powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej
gwarancji mechanicznej.
1.7.
Urządzenia elektroniczne muszą spełniać wymagania normy PN-S-76020
„Pojazdy drogowe. Urządzenia elektroniczne pojazdów samochodowych. Ogólne
wymagania i metody badań” lub równoważnych norm europejskich.
1.8.
Instalacja elektryczna pojazdu musi spełniać wymagania normy PN-S76021 „Instalacja elektryczna pojazdów samochodowych. Wymagania i metody
badań” lub równoważnych norm europejskich.
1.9. Urządzenia świetlne błyskowe oraz sygnały dźwiękowe powinny spełniać
wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r. Nr 32 poz. 262 ze zm).
1.10. Stawka podatku VAT 8% zgodnie z zał. nr 3 poz. 129-131, ustawy z dnia 11
marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, dla jednostek ochrony
przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.
2. Wymagania techniczne:
WYSZCZEGÓLNIENIE

PARAMETRÓW TECHNICZNYGH

dla samochodu marki…………………. Model………………………..
Lp.

Parametry techniczne (minimalne wymagania)

1.

Rok produkcji 2012.

2.

Rodzaj pojazdu: samochód specjalny na bazie fabrycznego pojazdu
z homologacją osobową 9 miejscową

3.

Rodzaj nadwozia : BUS, przeszklony w całości

4.

Drzwi tylne : drzwi dwuskrzydłowe rozwieralne, przeszklone

5.

Drzwi boczne : prawe przesuwne

6.

Opony letnie min. klasy średniej na felgach stalowych min.15” 4
sztuki

7.

Opony zimowe: min. klasy średniej 4 sztuki w rozm. jw.
felgami stalowymi

8.

Położenie silnika : z przodu

9.

Napęd: na oś przednią

10.

Typ silnika :
wysokoprężny,
wymogi normy min. EURO-5

11.

Pojemność : max. 2300 cm3

12.

Moc : min. 85kW/114KM

z

turbodoładowany, spełniający

13.

Max. moment obrotowy: od 300 Nm
Średnie zużycie paliwa – (wg danych katalogowych):

14.

Nie większe niż 8,0l/100k

15.

Skrzynia biegów: manualna 6 biegowa+ bieg wsteczny

16.

Niezależne zawieszenie kół przednich i tylnych

17.

DMC:

18.

Długość :

19.

Rozstaw osi: od 3300 mm

20.

Szerokość zew. z lusterkami do 2400 mm

21.

Wysokość całkowita pojazdu bez obciążeń: do 2000 mm

22.

Dopuszczalna ładowność: min. 900 kg

23.

Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą
zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od -25oC do
+50oC.

do 3500 kg
min. 5100 mm

Wyposażenie:
24.

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera

25.

System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych

26.

Tempomat

27.

Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu z ABS

28.

Klimatyzacja z regulacją ręczną w kabinie kierowcy, dodatkowo
klimatyzacja przedziału pasażerskiego z osobną regulacją

29.

Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej

30.

Wspomaganie układu kierowniczego

31.

Ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą 9

32.

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

33.

Podłokietnik przy siedzeniu kierowcy
Siedzenia w układzie:
- kierowca + podwójne siedzenie

34.

- II rząd kanapa trzymiejscowa
- III rząd: kanapa trzymiejscowa ze składanym oparciem

35.

Oparcie miejsca od strony drzwi prawych przesuwnych w II rzędzie
za kabiną kierowcy składane i odchylane w sposób ułatwiający
wsiadanie i wysiadanie do III rzędu siedzeń za kabiną kierowcy

36.

Szybki (błyskawiczny) demontaż III rzędu siedzeń

37.

Szyby sterowane elektrycznie w kabinie kierowcy

38.

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

39.

Przednie światła przeciwmgielne

40.

Tapicerka welurowa lub materiałowa

41.

Pasy
bezpieczeństwa
bezwładnościowe,
wszystkich miejsc siedzących

42.

Zdalnie sterowany centralny zamek

43.

Zabezpieczenie antykradzieżowe (immobiliser), autoalarm

44.

Alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem

45.

Światła do jazdy dziennej, włączane automatycznie

46.

Trzecie światło stop

47.

Pełnowymiarowe koło zapasowe

48.

Lakier w kolorze srebrnym

49.

Radio z odtwarzaczem CD + min 2 głośniki

50.

Zamontowany hak holowniczy-odpinany

trójpunktowe

dla

Wyposażenie specjalne i elementy uprzywilejowania w
ruchu:

51.

Zamontowany w kabinie radiotelefon Motorola GM 360 (lub
równorzędny) wraz z instalacją antenową w zakresie 136-174
MHz o mocy do 25W, min. 225 kanałów

52.

W pasie przednim zamontowane dwie lampy typu LED niebieskie
wraz z instalacją i oddzielnym włącznikiem umiejscowionym w
zasięgu kierowcy

53.

Oznakowanie dla pojazdu uprzywilejowanego (belka świetlna
zespolona typu LED z napisem „STRAŻ”, z sygnalizacją dźwiękową
z wbudowanym głośnikiem o mocy min. 100W), w tylnej części
pojazdu, na lewej krawędzi dachu umieszczona pojedyncza lampa
typu LED

54.

Generator sygnału
akustycznego ze
wzmacniaczem mowy
sterowany manipulatorem
w mikrofonie na elastycznym
przewodzie

55.

Ściany
tapicerowane w części osobowej

56.

Badania techniczne OSKP, oświadczenie wykonawcy, KRS, REGON,
PKD,
po zabudowie samochód jest pojazdem specjalnym
pożarniczym

57.

Podłoga pokryta wykładziną anty poślizgową w części osobowej

boczne:

Warunki
dodatkowe
dla
pojazdu
samochodowego
uprzywilejowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich

niezbędnego wyposażenia (zgodne z załącznikiem Nr 1 do
Zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r.):

58.

Pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej z folii odblaskowej,
po
obu
stronach
pojazdu
napisy
„STRAŻ”,
numery
operacyjne(powyższe wykona Wykonawca w uzgodnieniu z
Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia)

59.

Samochód musi posiadać ubezpieczenie AC, OC i NW na pierwszy
rok eksploatacji
Gwarancja:

60.

Mechaniczna minimum 24 miesięcy

61.

Na perforację nadwozia minimum 96 miesięcy

62.

Na lakier minimum 24 miesięcy

1. Zamieszczenie w ofercie przez Wykonawcę parametrów niezgodnych niż
podane w/w tabeli skutkować będzie nie spełnieniem wymagań stawianych
przez

Zamawiającego,

w

konsekwencji,

czego,

powodować

będzie

odrzuceniem złożonej oferty w myśl art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2.Wykonawca przedmiotu zamówienia przekaże

Zamawiającemu

pojazd

wraz

z wymaganą dokumentacją , w tym instrukcję obsługi w języku polskim, dokumenty
gwarancji i świadectwo homologacji.
3.Samochód musi być fabrycznie nowy, nieużywany.
4. Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym
z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie
z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. Podwozie pojazdu musi posiadać
świadectwo homologacji, które wraz z opisem technicznym potwierdzającym
podane parametry, należy załączyć do oferty.
4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 14 dni od momentu podpisania
umowy.

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
5.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
5.2. spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1, oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
5.2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie;
5.2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia: pod uwagę będą brane oferty w których
Wykonawca wykaże spełnienie warunku poprzez wykonanie dostaw w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców oraz załączą dokumenty potwierdzające fakt, że dostawy zostały wykonane
należycie. (wykazać min. 1 dostawę samochodu strażackiego o wartości nie mniejszej niż
wartość składanej oferty).
5.2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia; - Wykonawca w w/w zakresie złoży
oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. - Zamawiający nie wyznacza
szczegółowych warunków w tym zakresie;
5.2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający nie wyznacza szczegółowych
warunków w tym zakresie;
5.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według
formuły „spełnia – nie spełnia”.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy przedłożą
dokumenty określone w części 6 SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki
określone w punkcie 5.1 musi spełnić każdy z wykonawców. Pozostałe warunki
wykonawcy mogą spełnić je łącznie.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
POSTĘPOWANIU

6.1. Formularz oferty
Ofertę należy sporządzić na druku przekazanym w materiałach przetargowych z
podpisem osoby (osób) wymienionej w stosownym akcie prawnym - uprawnionej do
występowania w imieniu wykonawcy.
6.2. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia z postępowania wykonawca zobowiązany jest złożyć
następujące załączniki:
2.- W formie załącznika nr 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania.
3.- W formie załącznika nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
4.- W formie załącznika nr 3 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli przepisy
wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o
art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24
ust.1 pkt2 ustawy.
5.- W formie załącznika nr 4 – 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 ofert).
6. – W formie załącznika nr 5 – 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 potwierdzenia, 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 ofert) .
7.- W formie załącznika nr 6 – wykaz dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania
spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączą
dokumenty potwierdzające fakt, że dostawy zostały wykonane należycie. (wykazać min.
1 dostawę samochodu strażackiego o wartości nie mniejszej niż wartość składanej
oferty).
8.- W formie załącznika nr 7 - Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie
dotyczące wymagań formalnych i parametrów technicznych wraz z fotografiami ( lub
folderami reklamowymi) oferowanego pojazdu.
6.3. Wykaz załączników podmiotu zagranicznego:
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych w punkcie 6.2 „załączniki nr 1,
3,4, 5,” składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odrodzenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w dziale 6.3
ust.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6.4. Pozostałe informacje:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą
spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub dostarczone informacje są
nieprawdziwe.
1. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w
określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy
złożyli dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym
upłyną termin składania ofert.
2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
6.5. Informacja dotycząca podmiotów występujących wspólnie
Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. spółka
cywilna, konsorcjum). W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się
odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika (może to
być jeden z przedsiębiorców tworzących konsorcjum tzw. lider). Musi też
wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie i
każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem. Wykonawcy, którzy
ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty
występujące wspólnie.
Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi
się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze
skutkiem dla mocodawców.
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została
wybrana, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.6. Informacja o podwykonawcach:
Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie bez możliwości zatrudniania
podwykonawców
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCHDO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
7.1. Postępowanie prowadzi się w formie:
- pisemnej na adres wskazany w dziale 1,
- faksem nr 48 320 20 97,
- elektronicznej e-mail obrona.cywilna@gozd.pl
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków oraz informacji przekazanych za
pomocą faksu lub e- mail zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy Pzp każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza.
Oferty składa się w formie pisemnej.
7.2. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
7.3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi zainteresowanemu oferentowi.
Analogiczna w treści odpowiedź udzielona będzie także na stronie internetowej, na której
udostępniono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania.
7.4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
7.5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu
niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
7.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej.
Jeżeli w postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych .
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i
poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, oraz na stronie internetowej, na której dostępna jest SIWZ.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Wadium nie jest wymagane

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
10.1. Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim, pismem czytelnym.
Wszystkie strony winny być ponumerowane wraz ze wszystkimi załącznikami do oferty.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.
10.2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono
z dokumentów dołączonych do oferty.
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
10.3. Wszystkie załączniki do oferty dołączone w formie kopii dokumentów winny być
czytelne i potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę.
10.4. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie.
10.5. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę
składa się w jednym egzemplarzu.
10.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

10.7. Dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez
Zamawiającego.
10.8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta w sposób
uniemożliwiającym wysunięcie się którejkolwiek z kartek.
10.9. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają
wyłącznie wykonawcę.
10.10. Ofertę należy umieścić w kopercie - która winna być opatrzona adresem
Zamawiającego:
Urząd Gminy w Goździe, ul. Radomska 7
26-634 Gózd
-oraz będzie posiadać oznaczenia:
„ Oferta na dostawę samochodu lekkiego pożarniczego nowego dla OSP
Grzmucin- Nie otwierać przed 07.12.2012 r. przed godz10:15.”
Poza oznaczeniami podanymi wyżej, winna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby
można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.
10.11. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej.
Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy z konsorcjum, które w tym
przypadku w oryginale lub kopii poświadczonej Wykonawca załącza do oferty.
10.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania
ofert. W treści oferty zmieniającej można zamieścić uzupełniające informacje o zmianach
w ofercie pierwotnej. Składanie ofert zmieniających podlega tym samym zasadom, co
składanie ofert pierwotnych przy czym kopertę należy dodatkowo opatrzyć zapisem
„ZMIANA OFERTY”
10.13.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją
ofertę z postępowania. Warunkiem skuteczności wycofania oferty będzie dostarczenie do
miejsca składania ofert pisemnego oświadczenia Wykonawcy, przed upływem terminu
składania ofert.
10.14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
10.15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
10.16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie
zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
10.17.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz umowy ramowej
jak również nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
11. TERMIN ORAZ MIEJSCE DO SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT .
11.1. Oferty należy składać do dnia 07.12.2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego: Urząd Gminy w Goździe, ul. Radomska 7 pok. Nr 112,
UWAGA: Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data otrzymania przesyłki.
11.2. Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.12.2012 r. o godz. 10:15
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Goździe ,ul. Radomska 7, sala nr 105.
11.3. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu
niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmian treści SIWZ,
jeżeli dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach będzie niezbędny.
11.4. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego
Wykonawcę, któremu przesłano SIWZ oraz zamieści informacje na stronie internetowej.
11.3. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest przed jego upływem.
11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.6.Podczas otwierania kopert Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:
nazwę Firmy, adres wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności.

11.7. Informacje o których mowa w punkcie 11.6. przekazuje się niezwłocznie
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
11.8. Oceny ofert dokona komisja przetargowa w oparciu o kryteria określone niniejszą
specyfikacją.
11.9. Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą Prawo zamówień publicznych i
SIWZ zostaną odrzucone na podstawie art.89 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11.10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w
terminie składania ofert zastrzegł, ze nie mogą one być udostępnione.
11.11. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty
informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie
udostępniać”. Informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumienia art.11 ust.4
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z
późniejszymi zmianami).
11.13. W sytuacji gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych lub przepisów odrębnych, informacje te będą podlegały
udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY :
12.1. Wykonawca określi łączną cenę ofertową brutto wraz z podatkiem VAT stanowiącą
całkowite wynagrodzenie nie podlegające zmianom. Kwota wynagrodzenia winna być
zapisana liczbowo i słownie do dwóch miejsc po przecinku.
Cena musi uwzględniać wszystkie składniki i koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające z niniejszej specyfikacji, jak również w niej nie ujęte, a bez
których nie można wykonać zamówienia.
12.2. Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą za zrealizowany zakres prac
będący przedmiotem niniejszego zamówienia będą odbywać się w polskich złotych (PLN)
.
13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT.
13.1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych
kryteriów
(nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
13.1.1. Cena ( koszt) oferty - 100 % (max 100 pkt)
13.2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:
13.2.1. Ocena ceny oferty - będzie przeprowadzona na podstawie następujących
wzorów:
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych
Ci - ceny poszczególnych ofert
X( Ci ) = Cmin / Ci
Iloczyn wskaźnika X(Ci) i maksymalnej ilości punktów (100) określi liczbę punktów
przyznanych za cenę oferty
P(Ci) = X(Ci) x 100pkt
Ilość punktów będzie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.
13.3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
13.4. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach wykonawców zgodnie z art.
87 ust.2 Pzp oraz zgodnie z poniższymi zasadami. Zamawiający poprawi w ofercie:
1. oczywiste omyłki pisarskie;
2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

W przypadku jeżeli Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki w obliczeniu ceny
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.7 oferta zostanie odrzucona.
13.5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium
oceny jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
13.6. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
14.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci będą powiadomieni pisemnie. Wyniki
przetargu będą również publikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na
stronie internetowej Urzędu.
14.2. Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania
umowy.
14.3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę
najkorzystniejszą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze oferty w sposób określony w pkt. 7.1. SIWZ (faksem, pocztą elektroniczną) albo
10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przekazane w inny sposób.
14.5. Fakt zawarcia umowy z Wykonawcą zostanie zamieszczony w BZP.
14.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, jak
również nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 13
14.7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
14.8. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14.9. Postanowienia umowy Zamawiający zawarł we wzorze umowy.
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający odstępuje od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.
16.1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia oferentowi przysługują środki
ochrony prawnej określone w odpowiednich artykułach działu VI ustawy Prawo zamówień
publicznych ( j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. z późniejszymi zmianami).
16.2. W innych sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy
Pzp.
17. DOKUMENTACJA PRZETARGOWA.
Dokumentację przetargową stanowią:
17.1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z formularzem oferty i wzorami
załączników.
Gózd, dnia 29.11.2012r.

ZATWIERDZAM

