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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Gniewino
2215052
ul. Pomorska 8
Gniewino
84-250
Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Gacek
Tel.: +48 586706617
E-mail: danuta.gacek@gniewinho.pl
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gniewino.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.gniewino.pl/zmowienia
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.gniewino.pl/zmowienia
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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek
ratowniczych w Powiecie Wejherowskim
Numer referencyjny: 272.2.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
34144213

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych
dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim. Dostarczenie tego sprzętu do siedziby jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych w poszczególnych Gminach na terenie Powiatu Wejherowskiego.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

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 specjalistycznego wyposażenia dla Gminy Choczewo
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
35110000
33163000
34144213
31521320
35113400
32236000
32344100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Choczewo

II.2.4)

Opis zamówienia:
a) Syrena alarmowa- szt. 4
b) Motopompa do wody zanieczyszczonej - szt. 1
c) Namiot pneumatyczny - szt. 4
d) Latarka kątowa LED - szt. 10
e) Latarka kątowa LED - szt. 7
f) Skafander suchy lodowo-ratowniczy - szt. 8
g) Radiotelefon cyfrowy nasobny z GPS - szt. 10
h) Pager - szt. 20

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.11.01.00-22-0017/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Gminy Gniewino
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
35110000
34144213
31521320
32236000
43812000
44482100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Gniewino

II.2.4)

Opis zamówienia:
a) Agregat prądotwórczy 1-fazowy - 3
b) Agregat prądotwórczy 3-fazowy - 1
c) Latarka kątowa - 10
d) Pilarka łańcuchowa ratownicza - 4
e) Spodnie do pracy w wodzie - 10
f) Buty wodery - 20
g) Skafander suchy lodowo-ratowniczy - 6
h) Motopompa pływająca - 5
i) Motopompa szlamowa wraz z wężem ssawnym PCV B-75-6m oraz smokiem ukośnym do pompy szlamowej 5
j) Motopompa pożarnicza - 3
k) Wąż ssawny 110/2400 - 4
l) Smok pływający z nasadą 110 - 5
m) Radiotelefon cyfrowy nasobny z GPS - 10
n) Średni zestaw ratownictwa technicznego - 1
o) Maszt oświetleniowy z najaśnicami - 1
p) Stacja obiektowa systemu selektywnego alarmowania - 2

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 20
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Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.11.01.00-22-0017/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8000,00 zł

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Gminy Linia
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
35110000
34144213
31122000
35125100
39522530
33182100
43134100
39717100
32333200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Linia

II.2.4)

Opis zamówienia:
a) Agregat prądotwórczy - 1
b) Aparat powietrzny - 2
c) Przenośne Centrum Pianowe - 1
d) Sanie lodowe (deska lodowa) - 1
e) Kamera termowizyjna ręczna - 1
f) Skafander suchy lodowy-ratowniczy - 2
g) Motopompa pływająca - 1
h) Motopompa szlamowa zestaw - 1
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i) Motopompa pożarnicza - 1
j) Detektor wielogazowy - 1
k) Namiot pneumatyczny - 1
l) Defibrylator automatyczny zewnętrzny AED - 1
m) Defibrylator automatyczny zewnętrzny AED - 1
n) Zapora -wał przeciwpowodziowy - 1
a) Maszt Oświetleniowy - 1
b) Agregat prądotwórczy - 1
c) Motopompa szlamowa - 1
d) Motopompa pożarnicza - 1
e) Pompa zanurzeniowa - 1
f) Kombinezon wypornościowy - 2
g) Wentylator oddymiający - 1
h) Kamera termowizyjna ręczna - 1
i) Motopompa pływająca - 1
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.11.01.00-22-0017/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5000,00 zł

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Gminy Luzino
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
35110000
34144213
31521320
32236000
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31122000
18114000
31521330
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Luzino

II.2.4)

Opis zamówienia:
a) Ciężki zestaw ratownictwa technicznego - 1
b) Agregat prądotwórczy 3-fazowy - 1
c) Motopompa pożarnicza - 2
d) Motopompa pływająca - 1
e) Motopompa szlamowa - 1
f) Kombinezon specjalny do pracy w wodzie - 6
g) Przenośne najaśnice - 5
h) Przenośne najaśnice - 3
i) Pilarka łańcuchowa ratownicza - 3
j) Latarka do hełmu wraz z uchwytem do hełmów - 60
k) Radiotelefon przenośny - 10
l) Bosak teleskopowy wielofunkcyjny - 1

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.11.01.00-22-0017/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6000,00 zł

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Gminy Łęczyce
Część nr: 5
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
35110000
34144213
32236000
31122000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Łęczyce

II.2.4)

Opis zamówienia:
a) Agregat prądotwórczy 1-fazowy - 2
b) Namiot pneumatyczny 38m2 - 1
c) Sprzęt hydrauliczny - 1
d) Pilarka łańcuchowa ratownicza - 2
e) Radiotelefon cyfrowy - 9
f) Skafander suchy lodowo – ratowniczy - 4
g) Motopompa pływająca - 2
h) Motopompa szlamowa z osprzętem - 2
i) Motopompa pożarnicza z osprzętem - 2
j) Przenośny maszt oświetleniowy diodowy - 1

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.11.01.00-22-0017/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6000,00 zł

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Gminy Reda
Część nr: 6
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
35110000
34144213
32236000
31122000
31521320

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Reda

II.2.4)

Opis zamówienia:
a) Agregat prądotwórczy 3-fazowy - 1
b) Skafander suchy lodowo-ratowniczy - 4
c) Latarka kątowa - 4
d) Pilarka łańcuchowa ratownicza - 2
e) Motopompa pływająca - 2
f) Radiotelefon cyfrowy nasobny z GPS - 4
g) zestaw ratownictwa technicznego - 1
h) Motopompa szlamowa wraz z wężami ssawnymi PCV B-110-2,5, oraz smokami ukośnymi do pompy
szlamowej 110 i 75 - 1
i) Wąż tłoczny o średnicy 75 - 20
j) Wąż tłoczny o średnicy 52 - 15

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.11.01.00-22-0017/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4000,00 zł

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Gminy Szemud
Część nr: 7
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
35110000
34144213
32236000
31122000
31521320
18400000
44481100
42900000
33182100
43134100
44482200
35240000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Szemud

II.2.4)

Opis zamówienia:
a) Motopompa szlamowa z wyposażenie (osprzęt ) wąż ssawny o dł. min 6 m z smokiem skośnym - 3
b) Prądownica wodno-pianowa PW-52 - 6
c) Wąż tłoczny - 30
d) Wąż ssawny PCV 110 - 6
e) Wąż tłoczny - 30
f) Działko wodno - pianowe , przenośne - 3
g) Umundurowanie strażaka - 18
h) Drabina dwuprzęsłowa z podporami wysuwana - 2
i) Drabina nasadkowa ( 3 przęsłowa ) - 3
j) Przecinarka do stali i betonu - 3
k) Pilarka spalinowa –łańcuchowa - 3
l) Agregat trójfazowy - 3
m) Defibrylator AED - 3
n) Zatapialna pompa szlamowa elektryczna 230 V - 3
o) Pilarka spalinowa –łańcuchowa - 3
p) Stojak hydrantowy do hydrantów podziemnych - 3
q) Radiotelefon cyfrowo - analogowy, przenośny - 12
r) Fantom Manekin do nauki resustytacji (AED) - 3
s) Narzędzie ratownicze 107 cm - 3
t) Zestaw do tlenoterapii - 3
u) Deska ortopedyczna do transportu poszkodowanego - 3
v) Namiot pneumatyczny –ratunkowy - 1
w) Syrena elektroniczna z generatorem - 3
x) Stacja bazowa sterująca syrenami DSP 50 - 1
y) Przenośne centrum pianowe - 3
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z) Suchy skafander ratowniczy do pracy w wodzie - 2
aa) Motopompa pożarnicza - 2
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.11.01.00-22-0017/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10000,00 zł

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Gminy Wejherowo
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
35110000
34144213
34144212
43812000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Wejherowo

II.2.4)

Opis zamówienia:
a) Motopompa do wody zanieczyszczonej - 1
b) Motopompa do wody czystej i brudnej - 5
c) Zbiornik na wodę pitną na przyczepie - 1
d) Pneumatyczne sanie lodowe - 2
e) Ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych - 3
f) Pilarka do drewna - 5
g) Pilarka na wysięgniku – podkszesywarka1

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.11.01.00-22-0017/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Gminy Miasta Wejherowa
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
35110000
34144213
31122000
32236000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Wejherowo

II.2.4)

Opis zamówienia:
a) Agregat prądotwórczy 3-fazowy -1
b) Wał przeciwpowodziowy z PCV 5m - 4
c) Wał przeciwpowodziowy z PCV 10m - 2
d) Wał przeciwpowodziowy z PCV 20m - 1
e) Motopompa do wody brudnej - 1
f) radiotelefon cyfrowy samochodowy / stacjonarny - 1
g) Maszt oświetleniowy z najaśnicami - 2
h) Maszt oświetleniowy z najaśnicami - 2
i) Radiotelefon cyfrowy nasobny - 4

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.11.01.00-22-0017/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności
technicznej lub zawodowej.
W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, którzy jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co
najmniej 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

13 / 16

Zamawiający żąda aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał następujące warunki
udziału w postępowaniu:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do
ratownictwa pożarniczego,
a w szczególności:
warunek dla zamówienia dot. Części II; Części IV; Części V; Części VI; Części VIII
Wykonawca realizował co najmniej jedno zamówienie za kwotę brutto minimum 70 000,00 zł, w ramach którego
wartość motopomp pożarniczych/szlamowych/pływających wynosiła co najmniej 30 000,00 zł
oraz
Zrealizował co najmniej jedno zamówienie za kwotę brutto minimum 70 000,00 zł, w ramach którego wartość
zestawu ratownictwa technicznego (w tym: pompa hydrauliczna, nożyce, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz
kolumnowy, lub rozpieracz i nożyce zasilane elektrycznie) stanowiła co najmniej 50 000,00 zł
warunek dla zamówienia dot. Części I; Części III; Części VII
Wykonawca realizował co najmniej jedno zamówienie za kwotę brutto minimum 70 000,00 zł, w ramach którego
wartość motopomp pożarniczych/szlamowych/pływających wynosiła co najmniej 40 000,00 zł
oraz
Zrealizował co najmniej jedno zamówienie za kwotę brutto minimum 40 000,00 zł, w ramach którego wartość
namiotów pneumatycznych wynosiła co najmniej 20 000,00 zł.
warunek dla zamówienia dot. Części IX
Wykonawca, który realizował co najmniej jedno zamówienie za kwotę brutto minimum 30 000,00 zł, w ramach
którego wartość agregatów prądotwórczych stanowiła co najmniej 10 000,00 zł
oraz
Zrealizował co najmniej jedno zamówienie za kwotę brutto minimum 50 000,00 zł, w ramach którego wartość
wałów przeciwpowodziowych PCV stanowiła minimum 40 000,00 zł.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
oświadczeń lub dokumentów:
wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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: 06/04/2018
Czas lokalny: 11:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 04/06/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 06/04/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Urząd Gminy Gniewino ul. Pomorska 20/4

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
W celu wykazania nie podlegania wykluczeniu z postępowania, każdy Wykonawca do oferty musi dołączyć
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego
Wykonawca spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast powyższego dokumentu składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju Wykonawca. Informacja lub dokument, o których mowa
powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 2 – 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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4) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo
w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/02/2018

