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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389527-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Hajnówka: Wozy strażackie
2013/S 224-389527

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska
Parkowa 3
Punkt kontaktowy: sekretariat
Osoba do kontaktów: Jan Chomczuk
17-200 Hajnówka
POLSKA
Faks:  +48 856825081
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.euroregion-pb.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Gmina Bielsk Podlaski
Bielsk Podlaski
Bielsk Podlaski
POLSKA
Gmina Czeremcha
Czeremcha
Czeremcha
POLSKA
Gmina Czyże
Czyże
Czyże
POLSKA
Gmina Dubicze Cerkiewne
Dubicze Cerkiewne

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389527-2013:TEXT:PL:HTML
http://www.euroregion-pb.pl/
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Dubicze Cerkiewne
POLSKA
Gmina Hajnówka
Hajnówka
Hajnówka
POLSKA
Miasto i Gmina Kleszczele
Kleszczele
Kleszczele
POLSKA
Gmina Narew
Narew
Narew
POLSKA
Gmina Narewka
Narewka
Narewka
POLSKA
Gmina Orla
Orla
Orla
POLSKA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce
ul. 11-go Listopada 4
17-200 Hajnówka
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa 11 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL34

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa 11 samochodów ratowniczo-gaśniczych (wozy strażackie).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34144210

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Dostawa 11 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 5.5.2014. Zakończenie 31.3.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagane jest wadium w wysokości 1 000 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi spełniać
warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający oceni, że wykonawca spełnia
warunki udziału ( w tym, w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia ), jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału i wykaże się za pomocą dokumentów posiadaniem wiedzy i doświadczenia w zakresie
należycie zrealizowanych dostaw średnich lub ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych w ilości minimum
11 sztuk w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi spełniać
warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający oceni, że wykonawca spełni
warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca musi spełniać warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający oceni, że
wykonawca spełnił warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
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III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SSEPB/PBU/634/ZP/1

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.1.2014 - 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 9.1.2014 - 11:30
Miejscowość:
Otwarcie ofert w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, ul. 11 Listopada 4, w
sali konferencyjnej.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Program Współpracy Transgranicznej
Polska-Białoruś-Ukraina 2007–2013
Projekt „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”.

VI.3) Informacje dodatkowe
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Wykonawcy powinni zapoznać się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Stowarzyszenie podczas
realizacji projektu występuje jako wspólny zamawiający wśród (partnerów) zamawiających: Gmina Bielsk
Podlaski, Gmina Czeremcha, Gmina Czyże, Gmina Dubicze Cerkiewne, Gmina Hajnówka, Miasto i Gmina
Kleszczele, Gmina Narew, Gmina Narewka, Gmina Orla, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Hajnówce.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej normowane są ustawą
Prawo zamówień publicznych
(art. 179–198 g). Wykonawcom przysługuje odwołanie wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Odwołanie rozstrzyga Krajowa Izba Odwoławcza. Od orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga
do sądu okręgowego.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.11.2013


