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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.leonc in.nbip.p l

Leoncin: Dostawca lekkiego samochodu pożarniczego terenowego na
podwoziu 4 x 4 na potrzeby ochotniczej straŻy PoŻarnej w Wi|kowie

Polskim gmina Leoncin
Numer ogłoszenia: 486608 . 2012; data zamieszczenia: 03.12.2012

oGŁoSZENlE o ZAMOWIEN|U - dostawy

Zamieszczan ie ogłoszen ia : obowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy : zamÓwienia pub| icznego.

SEKGJA l: ZAMAWIAJĄGY

I. 1) NAZWA lADRES: Uząd Gminy Leoncin , u|. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, woj. mazowieckie, te|.

22 7856585, taks 22 7856585.

Adres strony internetowej zamawiającego: www. |eoncin. nbi p. pI

l. 2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄCEGo: Administracja samorządowa.

|!.1) oKREśLEN|E PRzEDMloTU zAMoWlENIA

Il.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Dostawca |ekkiego samochodu pozarniczego

terenowego na podwoziu 4 x4 na potzeby Ochotniczej Strazy Pozarnejw Wilkowie Polskim gmina

Leoncin.

ll.1.2) Rodzai zamówienia: dostawy.

ll.1.3) okreś!enie pzedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagania d|a |ekkiego

samochodu pożarniczego terenowego z napędem 4x4 przeznaczonego do ratownictwa powodziowego i

eko|ogicznego d|a Jednostki ochotniczej Strazy Pozarnej 1 Podwozie z kabiną 1.1 Po1azd musispełniac

wymagania pzepisÓw o ruchu drogowym z uwzg|ędnieniem wymagań dotyczących pojazdÓw

upzywi|ejowanych. Podwozie musi posiadać Świadectwo homo|ogacji, z ktÓrego wyciąg musi zostac

dostarczony wraz z pojazdem' 1.2 Pojazd musi spełniaĆ warunki okreŚ|one d|a pojazdow

upzywi|ejowanych w ruchu Dz.U. 2003r Nr 32 poz. 602. np. be|ka świet|na z napisem STRAZ, Światła

stroboskopowe, generator sygnałÓw Świetlnych i dŹwiękowych z moŻ|iwoŚcią podawania komunikatow

słownych, |ampy błyskowe zderzakowe stroboskopowe - dokładna treŚÓ oznakowania pojazdu zostanie

uzgodniona na etapie realizacjizamÓwienia. 1.3 SamochÓd fabrycznie nowy zbudowany na ramie nośnej,

kabina na ramie, pzeszk|enie w częŚci osobowej, pzystosowany do pzewozu min. 5 osÓb, WyposaŹony W
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co najmniej 4 dęwl Wersja nadwozia Pick-Up 1.4 Rodzaj napędu 4WD Układ napędu 4x4 z dołączanym

napędem pzedniej osi podczas jazdy 1'5 B|okada ty|nego mostu 1.6 Ko|orystyka: Ko|or nadwozia -

czerwony 1.7 Skrzynia manua|na 5 biegowa 1.8 Si|nik o pojemności min. 2.5|wysokopręzny' Moc min.

si|nika - 135 KM Spełniający normy min. EURo 5 1.9 Masa własna: maksyma|nie 1800 kg , l '10

Dopuszcza|na masa całkowita: maksyma|nie 2900 kg 1.11 SzerokoŚc pzestzeniładunkowej: minimum

1450 mm pomiędzy wewnętrznymi ścianami skrzyni ładunkowej 1.12 DługoŚć pzestzeni ładunkowej:

minimum 1300 mm pomiędzy wewnętznymiścianamiskzyniładunkowej 1.13 SzerokośĆ pomiędzy

nadko|ami: minimum 1 100 mm 1.14 Czołowe poduszki powietzne d|a kierowcy i pasazera 1.15

Tzypunktowe pasy bezpieczeństwa d|a przednich fote|i, tzypunktowe pasy bezpieczeństwa d|a

zewnętznych miejsc w drugim zędzie fote|i, dwupunktowe pasy bezpieczeństwa d|a Środkowego miejsca

w drugim zędzie. Materiałowa tapicerka fote|i 1 .16 Zabezpieczenie zamkÓw drzwi tylnych, bocznych pzed

otwarciem zwnętrza pojazdu ,t.17 |mmobi|izer 1'18 Przednie |ampy głÓwne z manua|ną regu|acjązasięgu'

1.19 16 felgi sta|owe, opony 205 R16 1'20 Wspomaganie układu kierowniczego. Regu|acja koła kierownicy

na wysokośĆ,.1.21System pzeciwdziałający blokowaniu kÓł podczas hamowania (ABS) Hamu|ce

tarczowe kÓł przednich, hamu|ce bębnowe koł tylnich 1'22 Rozstaw osi : minimum 2950 mm 1.23

PzeŚwit : minimum 200 mm 1.24 DługoŚc : minimum 5000 mm ' maksimum 5200 mm wg. specyfikacji

fabrycznej bez wciagarki 1'25 Dopuszcza|na masa przyczepy : minimum 2700 kg 1.26 K|imaĘzaĄa

manualna. 1.27 Elektrycznie regulowane szyby przednich i tylnych drzwi bocznych.2 Wyposazenie

dodatkowe 2.1 Centralny zamek sterowany pilotem. 2.2 Radio CD. 2.3 Radiotelefon pzewozny typu

MoToRoLA 2.4Wciągarka o uciągu minimum 3500 kg 2.5 Hak ho|owniczy do pzyczep o DMC 2700 kg.

|l.1.4) Czy przewiduje się udzie|enie zamówień uzupełniających: nie.

l|.1 .5) Wspólny Słownik Zamówień (cPV): 34. 1 1' 30. 00 -2, 34.1 1'40.00-9.

|l.1.6) Czy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej: nie.

||.1.7| Czy dopuszcza się złożenie ofeńy wariantowej: nie.

l|.2) czAs TRWAN|A zAMoWlENlA LUB TERMIN WYKONAN|A: Zakończenie:27.12.2012.

SEKCJA lll: INFORMAGJE O GHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.

FINANSOVVYM I TECHNICZNYM

ilr.1) wADruM

lnformacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium'

ilr.2) zALtczK!

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

|l|.3) WARUNK! UDZIAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY

SPEŁNlANlA TYGH WARUNKoW

|l!. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
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prawa nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W pzypadku wspo|nego ubiegania się o udzie|enie niniejszego zamÓwienia pzez dwÓch Iub

więcej wykonawcow w ofercie muszą byÓ złoione pzedmiotowe dokumenty d|a kaŹdego z nich.

Warunek zostanie uznany za spetniony, jeże|i wykonawca przedstawi; - aktua|ny odpis z

właŚciwego rejestru, jeze|i odrębne przepisy wymagająwpisu do rejestru, wystawione nie

wczeŚniej niz 6 miesięcy pzed upływem terminu składania ofeń, a w stosunku do osÓb

fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust ,1 pkt 2 - złoŻy oŚwiadczenie w trybie ań.22 ust. 1

pkt. 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowień pub|icznych,

llI.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W pzypadku wspo|nego ubiegania się dwÓch i więcej wykonawcow o udzie|enie niniejszego

zamÓwienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny orazłączne doŚwiadczenie i

kwalifikacje. - zgodnie z art.26 ust. 2b ustawy wykonawca może po|egaÓ na wiedzy i

doŚwiadczeniu, potencja|e technicznym, osobach zdo|nych do wykonania zamÓwienia innych

podmiotÓw' Wykonawca w takiej sytuacjizobowiązany jest udowodniĆ zamawiającemu, iz będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do reaIizacjizamÓwienia, W szczego|noŚci pzedstawiając w

tym ce|u pisemne zobowiązanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbędnych

zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamÓwienia. Warunek zostanie uznany

za spełniony, jeże|i wykonawca pzedstawi: - wykonawcy winien udokumentowaĆ posiadanie

wiedzy i doświadczenie popzez wykazanie dostaw ciągu 3 |at, a jeze|i okres prowadzenie

działa|noŚci jest krÓtszy - to w ty okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom

stanowiącym pzedmiot zamÓwienia, z podaniem ich wańości oraz daty i miejsca wykonania -

zał. nr 5. wymagana min. jednej dostawy w zakresie nie mniejszym niż pzedmiot zamÓwienia

Ill.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostaje uznany za spełniony na podstawie: - oŚwiadczenia złoionego W trybie art.22

ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamÓwień publicznych. W przypadku wspÓ|nego ubiegania się

dwoch |ub więcejwykonawcow o udzie|enie zamÓwienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja

ekonomiczna i finansowa, przy czym oświadczenie z art' 22 składa kaŻdy z nich - aktua|ne

zaświadczenie właściwego nacze|nika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Że wykonawca nie

za|ega z opłacaniem podatkow, Iub zaŚwiadczenie, ie uzyskał pzewidziane prawem zwo|nienie,

odroczenie |ub rozłoŻenie na raty za|egłych płatnoŚci |ub wstzymanie w całości wykonania

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofeń, - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych Iub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
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nie za|ega z opłacaniem opłat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne |ub społeczne, |ub

zaŚwiadczenie, Że uzyskał pzewidziane prawem zwo|nienie, odroczenie Iub rozłoienie na raĘ

zaległych płatnoŚci Iub wstzymanie w catoŚciwykonania decyzjiwłaŚciwego organu wystawione

nie wczeŚniej niŻ 3 miesiące pzed upływem terminu składania ofeń. - wypełniony druk opis

pzedmiotu zamÓwienia - wymagania techniczne d|a lekkiego samochodu poiarniczego

terenowego z napędem 4 x 4 pzeznaczonego do ratownictwa powodziowego i eko|ogicznego

dla jednostki oSP stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunkÓw

zamÓwienia.

l|l'4) lNFoRMAcJA o oŚWlADczENlAcH LUB DoKUMENTAGH, JAK|E MAJĄ DosTARczYc

vVYKoNAWcY W GELU PoTW|ERDZENIA sPEŁNlANlA WARUNKoW UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAVVY

lll.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w arl.22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spetnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy

przedłoŻyć:

o wykaz wykonanych, a W przypadku świadczeń okresowych |ub ciągłych rÓwnieŹ

wykonywanych, dostaw |ub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich tzech |at pzed upływem terminu składania ofert

a|bo wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeze|i okres prowadzenia

działa|noŚci jest krÓtszy - w tym okresie, z podaniem ich wańoŚci, pzedmiotu, dat wykonania i

odbiorcÓw, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, ie te dostawy |ub usługi zostały

wykonane Iub są wykonywane należycie

|||.4.2| Wzakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań.24 ust. 1 ustawy'

na|eży przedłożyć:

o oŚwiadczenie o braku podstaw do wyk|uczenia

o aktua|ny odpis z właŚciwego rejestru, jeze|i odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. I pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wczeŚniej niz 6 miesięcy pzed upływem terminu składania wnioskow o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie zamÓwienia a|bo składania ofeń, a w

stosunku do osÓb fizycznych oŚwiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

o aktua|ną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreŚ|onym w art.24 ust. 1 pkt

4-8 ustawy, wystawioną nie wczeŚniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania

wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie zamÓwienia a|bo składania

ofeń

o aktua|ną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreś|onym w art. 24 ust. 1 pkt
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9 ustawy, wystawioną nie wczeŚniej niz 6 miesięcy pzed upływem terminu składania

wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie zamÓwienia albo składania

ofeń

l||.4.3} Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeże|iwykonawca ma siedzibę Iub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej' przedkłada:

|ll.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

o nie otwańo jego |ikwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału W

postępowaniu o udzie|enie zamÓwienia aIbo składania ofeń

o nie za|ega z uiszczaniem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo Że uzyskał pzewidziane prawem zwo|nienie, odroczenie |ub rozłożenie na raty za|egłych

płatności |ub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu - wystawiony nie

wczeŚniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do

udziału w postepowaniu o udzie|enie zamÓwienia albo składania ofert

. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamÓwienie - wystawiony nie wcześniej niż

6 miesięcy pzed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzie|enie zamÓwienia aIbo składania ofeń

Il !.4.3.2) zaŚwiadczen ie właściwego organ u sądowego Iu b ad m i n istracyj nego miejsca

zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art.

24 ust. ,1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wczeŚniej niz 6 miesięcy pzed upływem terminu

składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie zamÓwienia a|bo

składania ofeń - a|bo oŚwiadczenie złoŻone pzed notariuszem, właŚciwym organem sądowym,

administracyjnym a|bo organem samoządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca

zamieszkania osoby |ub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania, jeze|i

w miejscu zamieszkania osoby |ub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibę |ub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się takiego zaŚwiadczenia

l!l.7) czy ogranicza się moż|lwośó ubieganla się o zamówienie publiczne ĘIko dla wykonawców, u

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROGEDURA

lv.1 ) TRYB UDZTELENTA ZAMOWTENTA

lV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: pzetarg nieograniczony.
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rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

|V.2.1) Kryteria oceny ofeń: najniższa cena.

|v .2.2| Czy przep rowadzon a będzie a u kcj a ete ktron iczna : n ie.

rv.3) zMtANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści ofeńy, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

tv.4) TNFoRMACJE ADMTNTSTRACYJNE

lV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.leoncin. nbip. pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskaó pod adresem: Uząd Gminy Leoncin u|.

PańyzantÓw 3 05-155 Leoncin.

lV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tub ofeń: 1 1122012

godzina 12:00, miejsce: Uzqd Gminy Leoncin u|' PartyzantÓw 3 05.155 Leoncin pokÓj nr B.

|V.4.5)Termin związania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń).

lV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzietenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodtegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA)' które mlaty być pzeznaczone na sfinansowanie całości !ub częścizamówienia: nie

łs{.ĄN,e ŁIij{}I\,CIN
05-1 55 Leoncin, u| '  Partyzantów 3

tel.l lax 22 785{5_82(85) , ZZ 785-66.0(,
NIP: 53 ' l -  16-66 399, necOH: o l  :zzoł

Ądam
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