
Rzekuń dn. 24.03.2017r.

FPZ.271.10.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej Dzbenin 

Ogłoszenie nr 50802 - 2017 z dnia 2017-03-24 r. 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej 
nie 

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
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 
grup społecznie marginalizowanych 
nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania 
nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi 
do kontaktów: 
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej 
nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych:
Informacje dodatkowe:nie dotyczy
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rzekuń, krajowy numer identyfikacyjny 55066795900000, ul. ul. 
Kościuszki  33, 07411   Rzekuń, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 7617301 w. 47, e-mail 
awierzba@rzekun.net, faks 297 617 302. 
Adres strony internetowej (URL): www.rzekun.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
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 
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z 
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających): 
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać 
pod adresem (URL)
tak 
www.rzekun.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia 
tak 
www.rzekun.net

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

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
Poczta Polska, firma kurierska, osobiście
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Adres: 
Urząd Gminy w Rzekuniu w Rzekuniu ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 
które nie są ogólnie 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 przez zamawiającego: Zakup samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dzbenin 
Numer referencyjny: FPZ.271.10.2017
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 
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  udzielenia  łącznie  następujących  części  lub  grup
części:
0
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
0

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych  lub  określenie  zapotrzebowania  i  wymagań  ) a  w  przypadku  partnerstwa
innowacyjnego  -  określenie  zapotrzebowania  na  innowacyjny  produkt,  usługę  lub  roboty
budowlane: Dostawa 1 szt średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej
Straży  Pożarnej  w  Dzbeninie.  2.  Opis  wymaganych  parametrów  technicznych  i  wyposażenia
pojazdu:  2.1.  Kabina i  podwozie:  spełnia  wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z
uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą ,,Prawo
ruchu  drogowym";  siedzenia  skrzynkowe,  uchylne,  plastikowe,  samochód  –  kolor  czerwony,
jednomodułowa, min. 6 osób z szybami opuszczanymi elektrycznie przednie, kabina podnoszona
hydraulicznie,  wspomaganie  kierownicy,  izolacja  cieplna  ścian,  sufitu  i  podłogi,  podłoga  w
przedziale  załogi  wykończona  blachą  antypoślizgową,  4  uchwyty  do  aparatów  ODO  typu
jednobutlowego- z aparatami i butlami kompozytowymi z pokrowcami i czujnikiem bez ruchu; pod
siedzeniami miejsce na drobny sprzęt i narzędzia, stopnie wykonane z kratownicy antypoślizgowej,
ogrzewanie kabiny załogi zależne od pracy silnika plus ogrzewanie niezależne od pracy silnika
oświetlenie  wewnętrzne  kabiny  LED,  niezależne  oświetlenie  robocze  dla  dowódcy  LED;  2.2.
Silnik:  silnik  wysokoprężny,  turbo  doładowany  o  mocy  min.  250  KM  (diesel),  2.3.  Skrzynia
biegów:  maunualne;  napęd  4x2  z  blokadą  mostu;  2.4.  Wyposażenie  dodatkowe:  sygnalizacja
dźwiękowa  pojazdu  uprzywilejowanego,  modulator  dźwięków  wraz  z  manipulatorem,  zestaw
rozgłoszeniowy, sygnalizacja świetlna pojazdu uprzywilejowanego, belka świetlna ostrzegawcza z
napisem STRAŻ w technologii LED, zestaw lamp naprzemiennych zderzakowych w technologii
LED,  lampa  ostrzegawcza  LED  na  tylnej  zabudowie,  dodatkowe  sygnały  dźwiękowe,
pneumatyczne, osłony lamp ostrzegawczych z blachy kwasoodpornej, osłony oświetlenia pojazdu z
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blachy  kwasoodpornej,  zdalnie  sterowana  wyciągarka  elektryczna  o  uciągu  15000lbs,
pneumatycznie podnoszony maszt  oświetleniowy wraz z  ruchomą głowicą wyposażoną w dwie
najaśnice  LED 2x180 W z funkcją sterowania  obrotem najaśnic  z  poziomu ziemi,  manipulator
dodatkowy do radiostacji przewoźnej zainstalowany w przedziale autopompy, zestaw nagłośnienia
kabiny, kangur ochronny płaszczyzny czołowej wykonany z rury kwasoodpornej wraz z 4 lampami
dalekosiężnymi, oświetlenie robocze pola pracy wokół pojazdu w technologii LED, oznakowanie
pojazdu  numerami  operacyjnymi,  nazwa  jednostki,  herbem  według  wskazań  zamawiającego,
oznakowanie refleksyjne pojazdu, komplet linni ssawnej; kamera cofania z nawigacją; nosze typu
deska; narzędzie hooligan; radiostacja analogowo-cyfrowa przewoźna; średnia pompa hydrauliczna
plus  trzy  urządzenia  do  ratownictwa  drogowego  cztery  stacje  przenośne  analogowo-cyfrowe  z
ładowarkami  na  stałe  zamontowanymi  w  pojeździe  latarki  Led-4  szt.  z  ładowarkami
zamontowanymi na stałe w pojeździe; system szybki wyjazd; pojazd musi być oznakowanym folią
refleksyjną  taśma  refleksyjna  na  masce  pojazdu  montaż  szuflad-  2  szt.  na  sprzęt  ciężki  2.5.
Zabudowa:  oryginalna  zabudowa  pożarnicza,  konstrukcja  wykonana  z  profili  aluminiowych
zamkniętych,  poszycie  zewnętrzne z  blachy aluminiowej,  skrytki  sprzętowe na bokach pojazdu
(trzypoziomowe) kryte żaluzją aluminiową oraz jeden z tyłu zabezpieczający autopompą, schowki
otwierane  z  możliwością  wykorzystania  jako  podesty  robocze,  żaluzje  aluminiowe  pyło-  i
wodoszczelne, z uszczelkami bocznymi, ze wspomaganiem otwarcia i systemem wykluczającym
samoczynne  opadanie,  konstrukcja  skrytek  zapewniająca  odprowadzanie  wody  z  ich  wnętrza,
przegrody na  węże  tłoczne  W52 i  W75,  dach pojazdu użytkowy wyłożony blachą  aluminiową
łezkową, na dachu uchwyty na drabinę- nasadkowa i węże ssawne; balustrada ochronna wykonana
jako jednolita nierozłączna część z nadbudową, z tyłu nadwozia drabina wejściowa na dach, kogut,
sygnał cofania z lampą sygnalizacyjną, uchwyty do węży ssawnych; Uwaga: do zamontowania na
dach działko wodno-pianowe (powieżone) 2.6 Instalacja wodno-pianowa: autopompa napędzana
przez  przystawkę  wyjścia  mocny  o  wydajności  2000l/min.,  niezależne  ogrzewanie  przedziału
autopompy, zbiornik wodny 3000 l z falochronami i włazem rewizyjnym, z tworzywa sztucznego
konserwowany  obustronne  lakierem,  zbiornik  na  środek  pianotwórczy  o  pojemności  250l,
automatyczny moduł zasysania wody, zbiornik wyposażony w instalacje napełniania z hydrantu
jeden króciec W75, zbiornik wyposażony w instalację przelewową z możliwością grawitacyjnego
opróżniania,  instalacja  zalewania  zbiornika  przez  autopompę,  jedna  linia  ssawna  zakończona
nasadami,  instalacja  tłoczna  (wodna)  autopompy  3xW75,  2xW52,  linia  szybkiego  natarcia  na
elektrycznym  zwijadle  wraz  z  wężem  wysokociśnieniowym  o  długości  ok  40  m  zakończona
prądownicą  wodną  W25  Turbo,  instalacja  podawania  piany,  przedział  autopompy  powinien
posiadać  tablicę  z  manometrem,  elektrycznym  wskaźnikiem  poziomu  wody,  elektronicznym
wskaźnikiem środka pianotwórczego, wyłącznikiem silnika pojazdu ,,STOP”, regulatorem obrotów
silnika,  manometrem ciśnienia  wody,  2.7  Instalacja  elektryczna:  instalacja  24V wyposażona  w
wyłącznik  główny  umiejscowiony  w  kabinie  załogi,  oświetlenie  schowków  wewnętrzne  w
technologii  LED, włączana  z  kabiny załogi,  sygnalizacja  otwarcia  skrytek  w kabinie  kierowcy,
sygnał cofania z białą lampą oraz sygnałem dźwiękowym, lampy obrysowe i boczne, złącze do
ładowania  akumulatorów  podczas  postoju  pojazdu,  2.8.  Wymagania  dodatkowe  samochód
używany. rok produkcji  od 1999 r.,  przebieg do 50.000 km, urządzenia świetlne błyskowe oraz
sygnały dźwiękowe powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
31.12.2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych  pojazdów  oraz  zakresu  ich  niezbędnego
wyposażenia  (Dz.U.z  2003  r.  Nr  32  poz.  262  z  późn.  zm.),  wszystkie  napisy  ostrzegawcze,
informacyjne oraz instrukcje obsługi umieszczone na zabudowie powinny być wykonane w języku
polskim, 2.9 Pozostałe wyposażenie i wymagania: instrukcja obsługi samochodu w języku polskim,
samochód zarejestrowany i ubezpieczony na terenie kraju, gaśnica, apteczka samochodowa, trójkąt
ostrzegawczy,  klucz  do  kół  i  podnośnik,  udzielnie  gwarancji  na  dostawę  na  okres  12  lub  14
miesięcy,  licząc  od  dnia  końcowego  odbioru  dostawy (okres  gwarancji  uzależniony  od  wpisu
zamieszczonego w formularzu ofertowym przez Wykonawcę), Wszystkie parametry ujęte w w/w
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wymaganiach są parametrami minimalnymi. 2.10.Dopuszcza się sprzęt o parametrach wyższych.
2.11. Samochód fabrycznie przystosowany do ruch prawostronnego. 2.12. Samochód przy odbiorze
zatankowany.  2.13.Odbiór  samochodu  pożarniczego  odbędzie  się  w  siedzibie  Zamawiającego.
Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub
lepszych parametrach technicznych. W takim przypadku, zgodnie z art.  30 ust.  5 ustawy Prawo
Zamówień  Publicznych  Wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne  do
opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego sprzęt i
urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania,
że  urządzenia  są  równoważne  lub  o  lepszych  parametrach  jest  przedstawienie  specyfikacji
technicznej.

II.5)  Główny  kod  CPV:  34144210-3

II.6)  Całkowita  wartość  zamówienia  (jeżeli  zamawiający  podaje  informacje  o  wartości
zamówienia):  
Wartość  bez  VAT:  
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania 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. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 28/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 
wraz z 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 nie 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
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WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP: 
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z 
otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia- oryginał dokumentu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 
USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 
USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
Formularz ofertowy.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; 2) zobowiązani są
ustanowić  Pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 3)
pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt
ustanowienia  Pełnomocnika  musi  wynikać  z  załączonych  do  oferty  dokumentów;  4)
pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo, o
którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwa, albo z umowy
podmiotów składających wspólnie ofertę. 5) Oferta musi być podpisania w taki sposób, by prawnie
zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców
lub pełnomocnika). 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy (Rozdział VI ust.1 pkt.1 i pkt.2 SIWZ) składa
każdy z  Wykonawców wspólnie  ubiegających się  o  zamówienie.  Oświadczenia  te  potwierdzają
spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  wykluczenia  w  zakresie,  w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak
podstaw wykluczenia  (każdy z  Wykonawców wspólnie  składających  ofertę  nie  może  podlegać
wykluczeniu z  postępowania co oznacza,  iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z
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Wykonawców, składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa
podmiot,  który  w  odniesieniu  do  danego  warunku  udziału  w  postępowaniu  potwierdza  jego
spełnienie. 7) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym
jako  pełnomocnik  Wykonawców  składających  wspólną  ofertę.  8)  jeżeli  oferta  Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. 9) Zamawiający wskazuje, że nie określa szczególnego
sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy
oraz nie określa warunków realizacji zamówienia przez takich Wykonawców w inny sposób niż w
przypadku  pojedynczego  Wykonawcy.  Uwaga:  Uczestnikami  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  publicznego,  Wykonawcami w rozumieniu  art.  2  pkt.  11  Pzp,  są  wspólnicy spółki
cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie
zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 Pzp. 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie 

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

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: 
nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 
nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

7



nie 
Informacje dodatkowe: 
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie 
dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Aukcja wieloetapowa 
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwarancji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony) 
tak 
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IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
nie dotyczy
Informacje dodatkowe 
nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 
nagrody: 
nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania: 
nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
nie dotyczy

Informacje dodatkowe: 
nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty: 
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 
wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 
postąpień: 
nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Licytacja wieloetapowa 
etap nr czas trwania etapu

9



Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
nie 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
nie dotyczy

Informacje dodatkowe: 
nie dotyczy
IV.5)  ZMIANA  UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy: tak  
Należy  wskazać  zakres,  charakter  zmian  oraz  warunki  wprowadzenia  zmian:  
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści  oferty  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy i  określa  następujące  warunki
takich  zamian:  1)  W  przypadku  wystąpienia  konieczności  wprowadzenia  zmian  dotyczących
danych  stron  umowy,  w  tym  zmiany  teleadresowe,  zmiany  w  nazwie  firmy  itp.:  2)  zmiany
powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie  mającym  wpływ  na  realizację
przedmiotu  Umowy,  3)  wystąpienie  okoliczności  uzasadniających  dokonanie  zmian  w  zakresie
sposobu wykonania przedmiotu Zamówienia, jeśli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 4)
Termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od
Wykonawcy  przy  zachowaniu  przez  niego  należytej  staranności,  skutkujących  niemożnością
dotrzymania terminu realizacji  przedmiotu zamówienia.  W przypadku zmiany terminu realizacji
przedmiotu umowy,  wymienionego w literach a) termin ten może ulec przedłużeniu,  nie  dłużej
jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 5) Wysokość ceny ryczałtowej brutto w przypadku: a)
Wysokość ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem
zamówienia.  W  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy,  strony  dokonają  odpowiedniej  zmiany
wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany
stawki  podatku  VAT  jeszcze  nie  wykonano.  6)  Forma  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy-zgodnie z art. 149, ust. 1 Pzp. 7) Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, po
spełnieniu warunków określonych w § 9-wzoru umowy. 8) Dołączenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy po spełnieniu warunków określonych w § 9-wzoru umowy. 9) Jeżeli zachodzi co
najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art.144 ust.1 pkt. od 2) do 6) ustawy Prawo zamówień
publicznych 10) Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmiana terminu wykonania umowy w § 2
ust. 1 – wzór umowy, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień
podpisania aneksu. 11). Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może  wyrazić  zgodę,  jednocześnie  nie  stanowią  one  zobowiązania  Zamawiającego  na  ich
wprowadzenie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

10



nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 03/04/2017, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

 Wójt

Stanisław Godzina 
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