
Dz.U./S S193
07/10/2017
395527-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 6

07/10/2017 S193
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 6

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395527-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Wozy strażackie
2017/S 193-395527

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy
ul. Polna 1
Warszawa
00-622
Polska
Osoba do kontaktów: Wincenciak Andrzej
Tel.:  +48 225967382
E-mail: kwatermistrzkp@warszawa-straz.pl 
Faks:  +48 225967938
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.warszawa-straz.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.warszawa-straz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa trzech lekkich samochodów specjalnych kwatermistrzowskich (SLKw),trzech lekkich samochodów
specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych (SLRR).
Numer referencyjny: MT.2370.06.2017

II.1.2) Główny kod CPV
34144210

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:kwatermistrzkp@warszawa-straz.pl
www.warszawa-straz.pl
www.warszawa-straz.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Dostawa trzech lekkich samochodów specjalnych kwatermistrzowskich (SLKw),trzech lekkich samochodów
specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych (SLRR).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 648 261.70 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa trzech lekkich samochodów specjalnych kwatermistrzowskich (SLKw),
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
35110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do Wydziału Technicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, ul.
Domaniewska 40 a, Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku nr 3 i 5 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 285 321.70 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 05/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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 Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy ul. Polna 1, 00-622 Warszawa NIP: 526—22—
60—940 REGON: 013292107.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Dostawa trzech lekkich samochodów specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych (SLRR)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
35110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do Wydziału Technicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, ul.
Domaniewska 40 a, Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku nr 3A i 6 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 362 940.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 05/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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 Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy ul. Polna 1, 00-622 Warszawa NIP: 526—22—
60— 940 REGON: 013292107.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu Wykonawca złoży wraz z ofertą jednolity europejski dokument zamówienia stanowiący załącznik
nr 2 do SIWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu..

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Płatnikiem wynagrodzenia, na którego Wykonawca wystawi fakturę po zakończeniu realizacji umowy na
kwotę odpowiadającą ilości przedmiotu Umowy jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w
Warszawie, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa, NIP: 526-179-67-33, Regon: 000173516.
2. Płatnik w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy ureguluje należność w terminie do 30 dni od daty
otrzymania:
1) oryginału poprawnie wystawionej na Płatnika / Odbiorcy faktury VAT;
2) oryginału protokołu odbioru jakościowo-ilościowego podpisanego bez zastrzeżeń przez Odbiorcę;
3) innych dokumentów (zgodnych ze specyfiką dokonywanego zakupu);

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/11/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/11/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa, salka
konferencyjna (V piętro).

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
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VI.3) Informacje dodatkowe:
7.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas
związania ofertą, wadium w wysokości
Zadanie nr 1 – 5 000 PLN
Zadanie nr 2 – 5 000 PLN.
przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 13.11.2017 r. do godz. 10:00.
7.2. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:
a) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A., nr konta:
89 1030 1508 0000 0005 5004 4048 z dopiskiem „Dostawa trzech lekkich samochodów specjalnych
kwatermistrzowskich (SLKw), trzech lekkich samochodów specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych (SLRR),
Zadanie nr ….”. Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na
koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a
nie data złożenia przelewu.
b) w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp
— dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu.
Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać:
a) „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;
b) „Jednolity europejski dokument zamówienia” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ;
c) „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załączniki nr 3, 3A, do SIWZ;
d) Opis techniczny przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ – dla Zadania nr 1.
e) Opis techniczny przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ – dla Zadania nr 2.
f) oryginał poręczeń lub gwarancji stanowiących dowód wniesienia wadium. Przy wniesieniu wadium w formie
pieniężnej na rachunek Zamawiającego zaleca się załączyć kopię przelewu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym punkcie przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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3. Szczegółowe regulacje dotyczące Środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień
publicznych – Środki Ochrony Prawnej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

