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Adres strony internetowej,na której ZamawiającyudostępniaSpecyfikacjęIstotnychWarunków Zamówienia:
www.leoncin.nbip.pl

Leoncin: Dostawca lekkiegosamochodu pożarniczegoterenowegona
podwoziu 4 x 4 na potrzeby ochotniczej straŻy PoŻarnejw Wi|kowie
PolskimgminaLeoncin
Numerogłoszenia:486608. 2012;data zamieszczenia:03.12.2012

- dostawy
oGŁoSZENlEo ZAMOWIEN|U

Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe.
ogłoszeniedotyczy: zamÓwieniapub|icznego.
SEKGJA

l: ZAMAWIAJĄGY

I.1) NAZWA lADRES: Uząd GminyLeoncin, u|.Partyzantów
3, 05-155Leoncin,woj.mazowieckie,
te|.
22 7856585,taks22 7856585.
Adres strony internetowejzamawiającego:www.|eoncin.
nbip.pI
l. 2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄCEGo: Administracja
samorządowa.

|!.1)oKREśLEN|EPRzEDMloTUzAMoWlENIA
Il.1.1)Nazwanadanazamówieniuprzezzamawiającego:
Dostawca|ekkiego
samochodupozarniczego
terenowego
na podwoziu4 x4 na potzebyOchotniczej
StrazyPozarnejwWilkowiePolskimgmina
Leoncin.
ll.1.2)Rodzaizamówienia:dostawy.
pzedmiotu oraz wielkościlub zakresuzamówienia:Wymagania
ll.1.3)okreś!enie
d|a|ekkiego
powodziowego
i
samochodupożarniczego
terenowegoz napędem4x4 przeznaczonego
do ratownictwa
eko|ogicznego
d|aJednostkiochotniczejStrazyPozarnej1 Podwoziez kabiną1.1Po1azdmusispełniac
pzepisÓw o ruchudrogowym
pojazdÓw
z uwzg|ędnieniem
wymagańdotyczących
wymagania
PodwoziemusiposiadaćŚwiadectwo
homo|ogacji,
z ktÓregowyciągmusizostac
upzywi|ejowanych.
warunkiokreŚ|oned|apojazdow
dostarczony
wrazz pojazdem'1.2 PojazdmusispełniaĆ
w ruchuDz.U.2003rNr 32 poz.602.np.be|kaświet|na
z napisemSTRAZ,Światła
upzywi|ejowanych
podawaniakomunikatow
generatorsygnałÓwŚwietlnychi dŹwiękowych
z moŻ|iwoŚcią
stroboskopowe,
- dokładna
|ampybłyskowe
zderzakowestroboskopowe
treŚÓ oznakowaniapojazduzostanie
słownych,
na etapierealizacjizamÓwienia.
1.3SamochÓdfabrycznie
nowyzbudowany
na ramienośnej,
uzgodniona
pzystosowany
W
kabinana ramie,pzeszk|eniew częŚciosobowej,
do pzewozumin.5 osÓb,WyposaŹony
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co najmniej4 dęwl WersjanadwoziaPick-Up1.4Rodzajnapędu4WD Układnapędu4x4z dołączanym
napędempzedniejosi podczasjazdy1'5 B|okadaty|nego
mostu1.6Ko|orystyka:
Ko|ornadwoziaczerwony
1.7Skrzyniamanua|na
5 biegowa1.8Si|niko pojemności
min.2.5|wysokopręzny'
Mocmin.
- 135KM Spełniający
si|nika
normymin.EURo 5 1.9Masawłasna:
maksyma|nie
1800kg ,l'10
Dopuszcza|na
masacałkowita:
maksyma|nie
2900kg 1.11SzerokoŚcpzestzeniładunkowej:
minimum
pzestzeni ładunkowej:
1450mm pomiędzy
wewnętrznymi
ścianami
skrzyniładunkowej
1.12DługoŚć
pomiędzy
minimum
1300mm pomiędzy
wewnętznymiścianamiskzyniładunkowej
1.13SzerokośĆ
poduszki
powietzned|akierowcy
nadko|ami:
minimum
1100mm 1.14Czołowe
i pasazera1.15
pasybezpieczeństwa
Tzypunktowepasybezpieczeństwa
fote|i,
d|aprzednich
tzypunktowe
d|a
pasy bezpieczeństwa
zewnętznychmiejscw drugimzędzie fote|i,dwupunktowe
d|aŚrodkowegomiejsca
w drugimzędzie. Materiałowa
tapicerkafote|i1.16Zabezpieczenie
zamkÓwdrzwitylnych,bocznychpzed
otwarciem
zwnętrzapojazdu,t.17|mmobi|izer
1'18Przednie|ampygłÓwnez manua|ną
regu|acjązasięgu'
1.1916 felgista|owe,
opony205 R16 1'20Wspomaganie
układu
kierowniczego.
Regu|acja
kołakierownicy
pzeciwdziałający
(ABS)Hamu|ce
na wysokośĆ,.1.21System
kÓłpodczashamowania
blokowaniu
hamu|cebębnowekołtylnich1'22Rozstawosi : minimum
2950mm 1.23
tarczowekÓłprzednich,
PzeŚwit : minimum
200 mm 1.24DługoŚc: minimum
5000mm ' maksimum
5200mmwg.specyfikacji
fabrycznejbez wciagarki1'25 Dopuszcza|na
masa przyczepy: minimum2700kg 1.26K|imaĘzaĄa
manualna.
1.27Elektrycznie
regulowane
szybyprzednich
i tylnychdrzwibocznych.2Wyposazenie
pilotem.
pzewoznytypu
zameksterowany
dodatkowe
2.1 Centralny
2.2 RadioCD. 2.3 Radiotelefon
MoToRoLA 2.4Wciągarka
o uciąguminimum3500kg 2.5 Hak ho|owniczy
do pzyczep o DMC 2700kg.
|l.1.4)Czy przewidujesię udzie|eniezamówieńuzupełniających:
nie.
l|.1.5)Wspólny SłownikZamówień (cPV):34.11'30.00-2, 34.11'40.00-9.
nie.
|l.1.6)Czy dopuszczasię złożenie
ofeńy częściowej:
||.1.7|
Czy dopuszczasię złożenie
nie.
ofeńy wariantowej:
l|.2)czAs TRWAN|AzAMoWlENlA LUB TERMINWYKONAN|A:Zakończenie:27.12.2012.

SEKCJA lll: INFORMAGJEO GHARAKTERZEPRAWNYM.EKONOMICZNYM.
FINANSOVVYM
I TECHNICZNYM
ilr.1)
wADruM
wadium'
lnformacjana tematwadium:Zamawiający
niewymagawniesienia

ilr.2)
zALtczK!
Czy przewidujesię udzieleniezaliczekna poczetwykonaniazamówienia:nie
|l|.3)
WARUNK!UDZIAŁUW PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY
SPEŁNlANlA TYGH WARUNKoW
jeżeliprzepisy
lub czynności,
|l!.3.1)Uprawnieniado wykonywaniaokreślonej
działalności
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prawa nakładająobowiązekich posiadania
opis sposobu dokonywaniaoceny spełniania
tegowarunku
W pzypadkuwspo|nego
ubiegania
niniejszego
zamÓwieniapzez dwÓchIub
się o udzie|enie
więcejwykonawcoww oferciemusząbyÓ złoionepzedmiotowedokumentyd|akaŹdegoz nich.
- aktua|ny
jeże|i
przedstawi;
Warunekzostanieuznanyza spetniony,
wykonawca
odpisz
jeze|iodrębneprzepisywymagająwpisu
właŚciwego
rejestru,
wystawione
nie
do rejestru,
wczeŚniejniz 6 miesięcypzed upływem
terminuskładania
ofeń,a w stosunkudo osÓb
,1
fizycznychoświadczenie
w zakresieart.24ust pkt2 - złoŻyoŚwiadczeniew trybieań.22ust.1
pkt.14 ustawyz dnia29 stycznia2004r. Prawozamowieńpub|icznych,
llI.3.2)
Wiedzai doświadczenie
opis sposobu dokonywaniaoceny spełniania
tego warunku
W pzypadkuwspo|nego
ubiegania
się dwÓchi więcejwykonawcow
o udzie|enie
niniejszego
zamÓwienia,ocenianybędzieich łącznypotencjał
technicznyorazłącznedoŚwiadczeniei
- zgodniez art.26ust.2b ustawywykonawca
kwalifikacje.
możepo|egaÓna wiedzyi
potencja|e
doŚwiadczeniu,
technicznym,
osobachzdo|nych
do wykonania
zamÓwieniainnych
jestudowodniĆ
podmiotÓw'
Wykonawcaw takiejsytuacjizobowiązany
zamawiającemu,
iz będzie
pzedstawiając
dysponował
zasobaminiezbędnymi
do reaIizacjizamÓwienia,
W szczego|noŚci
w
tymce|upisemnezobowiązanie
tychpodmiotow
do oddaniamu do dyspozycji
niezbędnych
zasobowna okreskorzystania
z nichprzywykonywaniu
zamÓwienia.
Warunekzostanieuznany
jeże|i
pzedstawi:- wykonawcy
posiadanie
winienudokumentowaĆ
za spełniony,
wykonawca
popzez wykazanie
wiedzyi doświadczenie
dostawciągu3 |at,a jeze|iokresprowadzenie
jest krÓtszy- to w ty okresieodpowiadających
dostawom
działa|noŚci
swoimrodzajemi wartością
pzedmiotzamÓwienia,
z podaniem
ichwańości
orazdatyi miejscawykonania
stanowiącym
zał.nr 5. wymaganamin.jednejdostawyw zakresieniemniejszym
niżpzedmiotzamÓwienia
Ill.3.5)
Sytuacjaekonomicznai finansowa
opis sposobu dokonywaniaoceny spełniania
tego warunku
- oŚwiadczeniazłoionegoW trybieart.22
na podstawie:
Warunekzostajeuznanyza spełniony
W przypadku
wspÓ|negoubiegania
się
ust.1pkt1-4ustawyPrawozamÓwieńpublicznych.
zamÓwienia,
ocenianabędzieichłącznasytuacja
dwoch|ubwięcejwykonawcow
o udzie|enie
przyczymoświadczenie
i finansowa,
z art'22 składakaŻdyz nich- aktua|ne
ekonomiczna
potwierdzające,
Żewykonawca
nie
zaświadczenie
właściwego
nacze|nika
UrzęduSkarbowego
podatkow,
pzewidzianeprawemzwo|nienie,
ie uzyskał
za|egaz opłacaniem
IubzaŚwiadczenie,
płatnoŚci
|ubrozłoŻenie
na ratyza|egłych
|ubwstzymaniew całości
wykonania
odroczenie
niewcześniej
niz 3 miesiąceprzedupływem
terminu
decyzjiwłaściwego
organu- wystawione
składania
ofeń,- aktualnezaświadczenie
właściwego
oddziałuZakładuUbezpieczeń
potwierdzające,
żewykonawca
IubKasy RolniczegoUbezpieczenia
Społecznego
Społecznych
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|ub
zdrowotne
|ubspołeczne,
opłatorazsktadekna ubezpieczenie
nieza|egaz opłacaniem
na raĘ
odroczenieIubrozłoienie
zaŚwiadczenie,
Że uzyskałpzewidzianeprawemzwo|nienie,
płatnoŚci
organuwystawione
decyzjiwłaŚciwego
zaległych
Iubwstzymaniew catoŚciwykonania
drukopis
terminuskładania
ofeń.- wypełniony
niewczeŚniejniŻ3 miesiącepzed upływem
pzedmiotuzamÓwienia- wymagania
techniczne
d|alekkiegosamochodupoiarniczego
powodziowego
i eko|ogicznego
terenowegoz napędem4 x 4 pzeznaczonegodo ratownictwa
istotnych
warunkÓw
załącznik
nr 1 do niniejszej
specyfikacji
dlajednostkioSP stanowiący
zamÓwienia.
l|l'4)lNFoRMAcJA o oŚWlADczENlAcH LUB DoKUMENTAGH,JAK|E MAJĄ DosTARczYc
vVYKoNAWcYW GELU PoTW|ERDZENIAsPEŁNlANlA WARUNKoW UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU
ORAZ NIEPODLEGANIAWYKLUCZENIUNA PODSTAWIEART. 24 UST. 1 USTAVVY
lll.4.1)W zakresiewykazaniaspełnianiaprzezwykonawcęwarunków,o których mowaw arl.22
ust. 1 ustawy,oprócz oświadczeniao spetnieniuwarunków udziałuw postępowaniu,należy
przedłoŻyć:
o wykaz wykonanych,a W przypadku świadczeńokresowych |ub ciągłychrÓwnieŹ
warunku
do wykazaniaspełniania
wykonywanych,
dostaw|ubusługw zakresieniezbędnym
ofert
w okresieostatnich
terminuskładania
wiedzyi doświadczenia
tzech |atpzed upływem
a jeze|iokres prowadzenia
a|bo wnioskÓwo dopuszczeniedo udziałuw postępowaniu,
jest krÓtszy- w tymokresie,z podaniemichwańoŚci,pzedmiotu,datwykonania
i
działa|noŚci
ie te dostawy|ubusługizostały
dokumentupotwierdzającego,
odbiorcÓw,oraz załączeniem
należycie
wykonaneIubsą wykonywane
wykluczeniuna podstawieań.24 ust. 1 ustawy'
|||.4.2|
Wzakresie potwierdzenianiepodlegania
na|eżyprzedłożyć:
o oŚwiadczenie
o brakupodstawdo wyk|uczenia
jeze|iodrębneprzepisywymagająwpisudo rejestru,
w
o aktua|ny
rejestru,
odpisz właŚciwego
celu wykazaniabraku podstawdo wykluczeniaw oparciuo art. 24 ust. I pkt 2 ustawy,
wystawionynie wczeŚniejniz 6 miesięcypzed upływemterminuskładaniawnioskowo
ofeń,a w
zamÓwieniaa|boskładania
w postępowaniu
o udzie|enie
do udziału
dopuszczenie
stosunkudo osÓb fizycznychoŚwiadczeniew zakresieart.24 ust.1 pkt2 ustawy
w art.24ust.1 pkt
o aktua|ną
z Krajowego
RejestruKarnegow zakresieokreŚ|onym
informację
4-8 ustawy,wystawionąnie wczeŚniejniz 6 miesięcyprzed upływemterminuskładania
zamÓwieniaa|boskładania
w postępowaniu
o udzie|enie
do udziału
wnioskowo dopuszczenie
ofeń
w art.24 ust. 1 pkt
o aktua|nąinformację
z KrajowegoRejestruKarnegow zakresieokreś|onym
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9 ustawy, wystawionąnie wczeŚniej niz 6 miesięcy pzed upływemterminu składania
wnioskÓwo dopuszczenie
do udziału
w postępowaniu
o udzie|enie
zamÓwieniaalboskładania
ofeń
l||.4.3}
Dokumentypodmiotówzagranicznych
ma siedzibęIubmiejscezamieszkaniapoza terytoriumRzeczypospolitej
Jeże|iwykonawca
Polskiej'przedkłada:
|ll.4.3.1)
dokumentwystawionyw kraju,w którymma siedzibęlub miejscezamieszkania
potwierdzający,że:
- wystawionynie wcześniej
o nie otwańojego |ikwidacji
ani nie ogłoszonoupadłości
niż 6
miesięcy przed upływemterminu składaniawnioskowo dopuszczeniedo udziałuW
postępowaniu
zamÓwieniaaIboskładania
o udzie|enie
ofeń
o nie za|egaz uiszczaniempodatkow,opłat,składekna ubezpieczeniespołecznei zdrowotne
alboŻe uzyskałpzewidzianeprawemzwo|nienie,
odroczenie|ubrozłożenie
na ratyza|egłych
płatności
|ubwstrzymanie
w całoŚciwykonaniadecyzjiwłaŚciwego
organu- wystawiony
nie
wczeŚniejniz 3 miesiąceprzed upływem
wnioskÓwo dopuszczeniedo
terminuskładania
w postepowaniu
o udzie|enie
zamÓwieniaalboskładania
ofert
udziału
. nieorzeczonowobecniegozakazuubiegania
niż
się o zamÓwienie- wystawiony
niewcześniej
6 miesięcypzed upływemterminuskładaniawnioskÓwo dopuszczeniedo udziałuw
postępowaniu
zamÓwieniaaIboskładania
ofeń
o udzie|enie
Iub administracyj
negomiejsca
Il!.4.3.2)
zaŚwiadczen
ie właściwego
organu sądowego
w art.
zamieszkania
albo zamieszkaniaosoby,ktorejdokumenty
dotycząw zakresieokreślonym
24 ust. ,1 pkt 4-8 ustawy- wystawionenie wczeŚniejniz 6 miesięcypzed upływem
terminu
zamÓwieniaa|bo
składania
wnioskowo dopuszczeniedo udziału
w postępowaniu
o udzie|enie
pzed notariuszem,
właŚciwymorganemsądowym,
składaniaofeń - a|bo oŚwiadczeniezłoŻone
lubgospodarczego
miejsca
administracyjnym
a|boorganemsamoząduzawodowego
odpowiednio
jeze|i
ma siedzibę|ubmiejscezamieszkania,
zamieszkania
osoby|ubkraju,w ktorymwykonawca
w miejscuzamieszkaniaosoby |ub w kraju,w ktorymwykonawcama siedzibę|ub miejsce
zamieszkania,
niewydajesię takiegozaŚwiadczenia
l!l.7)czy ograniczasię moż|lwośó
ubieganlasię o zamówieniepubliczneĘIko dla wykonawców,u
nie
których ponad50 % pracownikówstanowiąosoby niepełnosprawne:

SEKCJA IV:PROGEDURA
lv.1) TRYB UDZTELENTA
ZAMOWTENTA
lV.1.1)Tryb udzieleniazamówienia:pzetargnieograniczony.
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rv.2)KRYTERTAOCENY OFERT
|V.2.1)
Kryteriaoceny ofeń: najniższa
cena.
|v.2.2|Czy przeprowadzona będzieaukcja etektroniczna: nie.
rv.3)zMtANA UMOWY
Czy przewidujesię istotne zmiany postanowieńzawańej umowyw stosunku do treściofeńy, na
podstawiektórejdokonanowyboruwykonawcy:nie
tv.4)TNFoRMACJEADMTNTSTRACYJNE
lV.4.1)Adresstrony internetowej,
na którejjest dostępnaspecyfikacjaistotnychwarunków
zamówienia:www.leoncin.
nbip.pl
Specyfikacjęistotnychwarunkówzamówieniamożnauzyskaó pod adresem:Uząd GminyLeoncinu|.
PańyzantÓw3 05-155Leoncin.
lV.4.4)Terminskładaniawniosków o dopuszczeniedo udziałuw postępowaniutubofeń: 11122012
godzina12:00,miejsce:Uzqd GminyLeoncinu|'PartyzantÓw
3 05.155LeoncinpokÓjnr B.
|V.4.5)Termin
związaniaofeńą:okresw dniach:30 (odostatecznego
terminuskładania
ofeń).
lV.4.17)
Czy przewidujesię unieważnienie
postępowania
o udzieteniezamówienia,w przypadku
nieprzyznania
środkówpochodzącychz budżetuUnii Europejskiejoraz niepodtegających
zwrotowi
środkówz pomocy udzielonejprzezpaństwaczłonkowskie
EuropejskiegoPorozumieniao Wolnym
Handlu(EFTA)'które mlatybyć pzeznaczonena sfinansowaniecałości
!ubczęścizamówienia:
nie

ŁIij{}I\,CIN Ą d a m
łs{.ĄN,e
05-155 Leoncin,
u|'Partyzantów
3

tel.llax22 785{5_82(85)
, ZZ 785-66.0(,
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