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Ogłoszenie nr 54934l -N-2020 z dnia 20ż0-06-15 r.

Gmina Bartniczka: Dostawa lekkiego §amochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 2 dla

Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu gmina Bartniczka.

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - Dostawy

Zamieszczan i e o g ł osz e nia z Zamię szc zanię o b o w i ą z k o we

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie do§czy projektu lub programu współfinan§owanego ze środków Unii Europejskiej

Nię

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowaĘ

zamówienie, obejmuje spoleczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

NaleĄ podaó minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż3Ooń, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowan ie p rzepr ow adza centralny zam awiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzen ie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu którem u zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
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po§tępowania: Zamawiający Ochotnicza Straż Pozarna Jastrzębie na mocy art. 15 ust. 2 ustawy

Prawo zamówięń publicznych udzielił Gminie Bartniczka pełnomocnictwa do pomocniczych działań

w rozumieniu art. l5 ust 4 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Postępowan ie j est p rzep rowadzan e wspóln ie przez zam awiających

Nie

Jeżeli tak, nalezy wymienić zamawiających, ktorzy wspólnie przeprowadzają postępowanię oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi

do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W prąypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bartniczka, krajowy numer identyfikacyjny 87l I l842500000, ul.

Brodnicka 8,87-32l Bartniczka, woj, kujawsko-pomorskie, państwo Polska, te|.564 936 810,

e-mail przetargi@ugbartniczka.pl, faks 564 936 832.

Adres strony i nternetowej (URL) : www.b ip.bartniczka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp donarzędziiurządzeń lub formatów

plikóq które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA Qeżeli dotyczy)z

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
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odpowiadają pozostali zamawiaiący, czy zamówienie będzie udzielane przęzkażdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiaj ących) :

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać

pod adresem (URL)

Tak

www.bip.bartniczka.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać

pod adresem

Nie

OferĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesylać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w inny sposób:

Nie

Inny sposób;

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosków o dopuszczeniedo udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak
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Inny sposób:

pocńa polska, kurier

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogóInie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo

- gaŚniczego z napędem 4 x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu gmina Bartniczka,

Numer referencyjny: OSP.ZP. 1,2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, ząkres, rodzaj i ilość dostąw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboĘ

budowlane: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x2 dla Ochotniczej

StraZy Pożarnej w Jastrzębiu gmina Bartniczka. Pełny opis zamieszczono w Załączniku nr 2 do

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

II.5) Główny kod CPYz 34144210-3

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiajqcy podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

pln

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkową cąłlawita

maksymalną wąrtość w całym olrresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. l34 ust, 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówięnia, o których mowa w art. 67 ust, 1 pkt 6lub w art. l34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okreso na który zostala zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach: 42

lub
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data rozpoczęcia: lub zakończeniai

II.9) Informacje dodatkowe: Preferowany termin dostawy to 6 - 8 tygodni od daĘ podpisania

umoWy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZ|{YM, FINAI\SOWYM I TECHNICZI\YM

ilI.l) WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU

m.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowejo o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określęnię warunków: Zamawiający nie .vqvznalza szczegółowego warunku w tym zakręsię,

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenię warunków: Zamawiający nie Wznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.r3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie Wznacza szczegółowego warunku w tym zakesie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy rea|izacji

zamówienia wrazz informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczęnia: Tak

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust,5 pkt 1 ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKIUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERJA
sELBKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu rvykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW, SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA DKDLICZNOŚCI, o KTORYCH MOWA W ART. 25 UsT. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

l)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,że

Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upĘwem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, ze Wykonawcazawarł

porozum ienie z właŚciwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należn ości wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwoInienie, odroczenię lub rozłożenie na raty zalegĘch płatności lub wstrzymanie w całości

wykonanie decyzji właściwego organu; W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się

zamówienię dokument ten kazdy z Wykonawców składa oddzielnie.2) aktualne zaświadczęnie

właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZakładuUbezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca nie

zalega z opłaeaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie

wcześniej niZ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument

potwierdzaj ący, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych

należności wrazzewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
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przewid,liane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zalegĘch płatności lub

wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten każdy z Wykonawców składa oddzięlnie.

ilI.s) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PRZ,EZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIII,RDZENIA DKDLICZNOŚCI, o KTÓRYCH MOWA W ART.25 UsT. l PKT 1

USTAWY PZP

m.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PP.ZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA DKDLICZNOŚCI, o KTORYCH MOWA W ART.25 UsT. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNI.] DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

l)pełnomocnictwo złożonę w oryginale lub poświadczona za zgodność kopia do reprezentowania

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik

SEKCJA IV: PROCEDURĄ

IV.l) oPIs

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na tęmat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczęk

IV.1.4) Wymaga się zlożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dolączenia do ofert
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katalogów clelrtron icznych :

Nie

DopLlszczlt się złozenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogóu clcktrorricznych:

Nie

Inforrnac.ic dodatkowe:

IV.1.5.) Wynlaga się złożenia ofer§ wariantowej:

Nie

Doptlszczli się złozenie ofefly wariantowej

Nie

Złożenic tllćrty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) l)rzew,idywana Iiczba rłykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowan iu

(przelarg ogrunit:zony, negocjacje z ogłoszenienl, dialog konkurencyjny, partnershuo innowacyjne)

Liczba lr,r l.clnawców

Przervidl ri ltlla nrinimalna liczba wykonarvców

Maksvnla] rrli liczba rr,ykonawców

Krr.,tcria sc ic kcj i lvykonawców:

IV.1.7) Inl'orntacje na temat umowy ramowej Iub dynamicznego systemu zakupów:

Unl1,lt,a riiill()wa będzie zawarta:

Czy przelviduje się ograniczenieliczby uczestników umowy ramowej:

Przelvidziltlrii rnaksym a|na liczba uczestników umowy ramowej :

Info rrnac.1 c dorjatkowe :
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Zanlówi cll i c ()bc 
i muje ustanowien ie dynam icznego systemu zakupów:

Nie

Adres stroll\ internetowej, na którei będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynarnicznc1]o SyStemu zakupów:

lnformac.j c cl tltlatkowe :

W ralnach Lllllowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie kata l ogćlw elektronicznych :

Przclvidulc się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzeIlil of'e11 w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukc.ia elektroniczna

Przelli:lzianc .jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

o gr an i c z o ttv,,, l t t, go c j a cj e z o gł o s ze n i e n ) Nie

Nalezy 1;odac aclres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy rvskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przervi.ill.jc się rlgraniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamóryieIlia:

Nalezl,podac. l<tore infonnacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jel i bęclzic ternlin ich udostępnienia:

Infornl l,c_j e dotvczące przebiegu aukcj i elektron icznej :

Jakijest przervitiziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej ijakie będą warunki, na

jakich tvykonatlc\ będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Infornlacje dotvczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązańi specyfikacji

technil, l..,ch rł zakresie połączeń:
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WymagllIlia clotvczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Infornl.;c.je o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czlil; trrvania:

611' 11lykona\\,c\1. l<ttirzy nie złoży|i norvych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

eta;,tI:

WaI ll l lki zanrkn ięc ia aukcj i elektronicznej :

Iv.z) }ilłY],F] IłI r\ OCENY OFEIłT,

IV.2.7 j Krl,teria ()cenv ofert:

|V.2.2 ) i'ir__vtcri:l

Kryteri:r znaczęnlę

Cena 60,00

Term 1,1,,,,,vkoIlan ia zanlówien ia l0,00

Nornl,lalaniarł,artość 5,00

Częst,,i,,r,ość \vvmaganych przeglądów 5,00

Gwarancja mechan iczna pojazdu 5,00

]i ,,,,,rć spalania biopaliw 5,00

'yp(, -:,,-nie poiazdowe pojazdu 10,00

IY.2,3) Zastosolvirnie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przętarg

nieogilr lr iczonr,)

Tak

IV.3) ,:.jac.je z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1 ,tbrmacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

M in il : ;., ] ile r,r,ytnagan ia. które muszą spełn iać wszystkie oferty :

przelr !zillllc.icst zastrzezenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przep; rrlzenianegocjacji
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przel",i..liany jcst podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalez, pl llc inlbrmac.je na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Inforl , c dodatkorve

IV.3.1 [ll1'l;rmac.j€ na temat dialogu konkurencyjnego

OPis ; :b i lvvnlagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

]nforl ''ll o rl'vsokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

Przed la',', ili rozlviązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagro :

Wstę1 i.,, lrarmonogram postępowania:

Podzi , .r' ,"J$u na etapy r,v celu ograniczenialiczby rozwiązań:

Nalez ] lć illformacje na tęmat etapów dialogu:

Inforl ,lli,.:.] _, ljodatkowe:

IV.3.J i,/l,macje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elemi i', oPisl,t przeclmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpor, ,lt.iltć wszystkie o1'e rty:

Podzi ' " lcjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastos .r -irłic krYteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Inforl :"i , ,lodatkowe:
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IV.4) r ;f,.,iacja elektroniczna

Adre:, :]']" ]\/ internetor.vej. na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres :;iit .lV internetowe.j" na które.ijest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektr.,i.ic llcj:

WYml llrlilt dotyczące re.jcstracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

SPost,l .,l ,jiępowania rv toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

Postą1, .,;i

lnforll c.j., o liczbie etapórv licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Cz s t,,",,illlia:

W'"',.l, :\\'CY. którzy nic złoż-yli nowych postąpień, zostaną zakwalifikorvani do następnego etapu:

Term' : 1ll<''1clania wnioskolv o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: ll, lna:

Term ol, l_ti,cia licl,tacji clektronicznej:

Term' , i ,, lrLlnki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotrl Ji ,;tron Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamó el , l publicznego, albo ogólne warunki urnowy, albo rvzór umowy:

wynl ll l r cloty,czące zabezpieczenia nalezytego ,ulykonania umowv:

Inforl lc' Jodatkorve:

Iv.s) .,,, 
,,.i{A UMOWY

Przc' i.lr 'c się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podst ii,i , której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Nale- lr, '.,:lzać zal<res. charakter zmian oraz warunki wprowadzeniazmian:

IV.6),rj .)IłMACJE ADMI|{ISTRACYJNE
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IV.6. . 1,osółl udostę;rniania informacji o charakterze poufnym (.jeżeli dolyczy),

Śrocl l s ,ż:lce oclrronie inlilrmacji o charakterze poufnym

IV.6. 'i'łrlnill składania ol"crt lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data, r-06-23, godzina: l0:00,

Skró. :i ::rminu składania rvniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(prze .l-g .,icograniczony, prz-etarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nię

Wskl ć .rlt,,,ldy:

Języ', :' ,zvki, rv_jakich mtlgą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postę ,ltr l,rliu

IV.6. , " -liii;t zn,illzania ol'ertą: do: okres w dniaclr: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6. i'. r:lvidujc się unierł,ażnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

niep \ taliiit śrotillórv, kt<ire miaĘ być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamó, icIria: Nie

IV.6. .," i,i,]rc.jcdodatkorye:

ZA _ _. CE OFERT CZĘSCIOWYCH
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