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Contract notice
Supplies
Legal Basis:
Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority
I.1)
Name and addresses
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ul. Domaniewska 40,02-672 Warszawa,
POLSKA, w imieniu której działa: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, ul.
Staszica 7, 96-500 Sochaczew.
ul. Staszica 7
Sochaczew
96-500
Poland
Contact person: Piotr Piątkowski
Telephone: +48 468622370
E-mail: sochaczew@mazowsze.straz.pl
NUTS code: PL926
Internet address(es):
Main address: www.kppspsochaczew.pl
I.2)

Information about joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at:
www.kppspsochaczew.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.kppspsochaczew.pl

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local agency/office

I.5)

Main activity
Public order and safety

Section II: Object
II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)

Title:
Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z wyposażeniem specjalistycznym.
Reference number: PT.2370.3.2018

II.1.2)

Main CPV code
34144210

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z wyposażeniem
specjalistycznym - zbiornikiem wodnym i autopompą lub motopompą lub wysokociśnieniowym agregatem
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gaśniczym na podstawie standaryzacji wyposażenia dla samochodu specjalnego ratownictwa technicznego z
funkcją gaśniczą typu SLRtBA wg. załącznika nr 1 do SIWZ – szczegółowy opisy przedmiotu zamówienia.
II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
35111000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL926
Main site or place of performance:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, 96-500 Sochaczew ul. Staszica 7, POLSKA

II.2.4)

Description of the procurement:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z wyposażeniem
specjalistycznym - zbiornikiem wodnym i autopompą lub motopompą lub wysokociśnieniowym agregatem
gaśniczym na podstawie standaryzacji wyposażenia dla samochodu specjalnego ratownictwa technicznego z
funkcją gaśniczą typu SLRtBA wg. załącznika nr 1 do SIWZ – szczegółowy opisy przedmiotu zamówienia.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 10/12/2018
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information
Zamawiającym jest Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ul.
Domaniewska 40, 02-672 Warszawa, NIP: 526-179-67-33, Regon: 000173516, w imieniu którego działa
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie ul. Staszica 7, 96-500 Sochaczew,
NIP:837-15-11-957, Regon: 750151959.

Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)
Conditions for participation
III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on
professional or trade registers
List and brief description of conditions:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
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w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał
co najmniej 1 zabudowę pojazdu specjalnego ratowniczego o parametrach wyspecyfikowanych przez
Zamawiającego lub zbliżonych parametrami charakterystyce, spełniających wymagania rozporządzenia MSWiA
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. Nr 143 poz. 1002 ze zmianami), z podaniem wartości, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego
została wykonana należycie oraz załączeniem dowodu należytego wykonania.
III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.500,00
złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)
1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
–kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r.
poz. 978 i 1240).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
Bank Pekao S.A
Nr rachunku bankowego: 45 1240 5703 1111 0010 6445 2130
z dopiskiem: wadium sprawa nr PT.2370.3.2018
Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.
3. Dokument potwierdzający wpłatę wadium w innej formie niż w pieniądzu należy dostarczyć do
Zamawiającego (oryginał dokumentu) do dnia i godziny wskazanej jako termin składania ofert w taki sposób,
aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wniesie
wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych
w ustawie Prawo zamówień publicznych.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał
co najmniej 1 zabudowę pojazdu specjalnego ratowniczego o parametrach wyspecyfikowanych przez
Zamawiającego lub zbliżonych parametrami charakterystyce, spełniających wymagania rozporządzenia MSWiA
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
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(Dz. U. Nr 143 poz. 1002 ze zmianami), z podaniem wartości, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego
została wykonana należycie oraz załączeniem dowodu należytego wykonania.
III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:
1. Z wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę najkorzystniejszą, zostanie
zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy -Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający
może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy
Pzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
4. Wykonawca, będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
5. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/10/2018
Local time: 09:45

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 30/10/2018
Local time: 10:00
Place:
Komenda Powiatowa PSP w Sochaczewie, ul. Staszica 7, 96-500 Sochaczew, świetlica 1 piętro.
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Section VI: Complementary information
VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
14/09/2018

