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OG	OSZENIE O ZAMÓWIENIU 
o warto� ci szacunkowej powy� ej progów ustalonych na podstawie 

art.11ust.8 Prawa zamówie�  publicznych 
 

I. ZAMAWIAJ � CY   
Powiat Z� bkowicki 
57-200 Z� bkowice � l. ul. Sienkiewicza 11 , 
tel. (074) 816-28-00, fax. (074) 816-28-50 
NIP 887-16-29-254,  
Regon 890718403  

II. OKRESLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA  
Post� powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o warto� ci szacunkowej powy� ej 
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówie�  publicznych.    

III. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZOS TANIE 
ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ  
www.bip.zabkowicki.powiat.pl. 
Zamawiaj� cy umo� liwia uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wniosek Wykonawcy 
w siedzibie Zamawiaj� cego pok.110.    

IV. OKRE � LENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego „Wozu stra� ackiego specjalnego  z  
wysi� gnikiem  hydraulicznym  (SHD- 25) i zestawów 
� czno� ci radiowej” z przeznaczeniem do dzia
a�   
ratowniczo-ga� niczych, usuwania skutków katastrof, kl� sk � ywio
owych oraz miejscowych zagro� e� .   

Wspólny S
ownik Zamówie�  (CPV):  
34144210-3 - Wozy stra� ackie.  
32236000-6 – Radiotelefony. 

V. MO� LIWO ��  SK	ADANIA OFERT WARIANTOWYCH I CZ � SCIOWYCH 
Zamawiaj� cy nie dopuszcza sk
adania ofert wariantowych i cz�� ciowych. 

VI. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wymagany termin realizacji zamówienia do 180 dni od daty zawarcia umowy. 

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIA	U W POST � POWANIU ORAZ OPIS SPOSBU  
DOKONYWANIA OCENY SPE	ENIENIA TYCH WARUNKÓW    

1. O udzielenie zamówienia mog�  ubiega�  si�  Wykonawcy, którzy spe
niaj�  warunki okre� lone w  
    art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówie�  publicznych tj, 
    1) posiadaj�  uprawnienia do wykonywania okre� lonej dzia
alno� ci lub czynno� ci, je� eli ustawy  
        nak
adaj�  obowi� zek posiadania takich uprawnie� , 
    2) posiadaj�  niezb� dn�  wiedz�  i do� wiadczenie oraz dysponuj�  potencja
em technicznym i osobami  
        zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi�  pisemne zobowi� zanie innych podmiotów     
        do udost� pnienia potencja
u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: 
    3) znajduj�  si�  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj� cej wykonanie zamówienia, 
    4) nie podlegaj�  wykluczeniu z post� powania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust.1 i 2  
        ustawy Pzp. 
2. Sposób dokonywania oceny spe
nienia warunków: 
    Zamawiaj� cy dokonana oceny na podstawie analizy dokumentów do
� czonych do oferty, które  
    zosta
y okre� lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z formu
�  spe
nia- nie  
    spe
nia.  



 
 
VIII. WYKAZ O � WIADCZE �  LUB DOKUMETÓW JAKIE MAJ �  DOSTARCZY�   
WYKONAWCY  W CELU POTWIERDZENIA SPE	NIENIA  WARUNKÓ W  UDZIA	U W  
POSTEPOWANIU  

1. Wype
niony formularz oferty  
2. Specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia  
3. Aktualny odpis z w
a� ciwego rejestru albo aktualne za� wiadczenie o wpisie do ewidencji 
    dzia
alno� ci gospodarczej, je� eli odr� bne przepisy wymagaj�  wpisu do rejestru lub zg
oszenia do 
    ewidencji dzia
alno� ci gospodarczej, wystawione nie wcze� niej ni�  6 miesi� cy przed up
ywem  
    terminu sk
adania ofert,  
4. Dokumenty potwierdzaj� ce uprawnienie osób podpisuj� cych ofert� , o ile nie wynikaj�  z przepisów  
    prawa lub innych dokumentów rejestrowych, 
5. Aktualne za� wiadczenie w
a� ciwego naczelnika urz� du skarbowego oraz w
a� ciwego oddzia
u  
    Zak
adu Ubezpiecze�  Spo
ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo
ecznego potwierdzaj� ce  
    odpowiednio, � e wykonawca nie zalega z op
acaniem podatków, op
at oraz sk
adek na ubezpieczenie  
    zdrowotne i spo
eczne, lub za� wiadczenia, � e uzyska
 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  
    lub roz
o� enie na raty zaleg
ych p
atno� ci lub wstrzymanie w ca
o� ci wykonania decyzji w
a� ciwego  
    organu - wystawione nie wcze� niej ni�  3 miesi� ce przed up
ywem terminu sk
adania ofert.   
6. Aktualn�  informacj�  z Krajowego Rejestru Karnego albo równowa� ne za� wiadczenie w
a� ciwego  
    organu s� dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie okre� lonym w art. 24  
    ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawion�  nie wcze� niej ni�  6 miesi� cy przed up
ywem terminu sk
adania  
    ofert,. 
7. Aktualn�  informacj�  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre� lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9,  
    wystawion�  nie wcze� niej ni�  6 miesi� cy przed up
ywem terminu sk
adania ofert, 
 8. O� wiadczenie o spe
nieniu warunków udzia
u w post� powaniu o zamówienie publiczne z art.22. 
     ust.1 oraz art. 24 ust.1 i 2  ustawy Prawo zamówie�  publicznych  
 9.Wykaz wykonanej, co najmniej 1 dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz� cia  
     post� powania o udzielenie zamówienia, a je� eli okres prowadzenia dzia
alno� ci jest krótszy - w tym  
     okresie, odpowiadaj� cych swoim rodzajem i warto� ci�  stanowi� cym przedmiot zamówienia, z  
     podaniem ich warto� ci, dat wykonania i odbiorców oraz za
� czenia dokumentów potwierdzaj� cych,  
     � e dostawa ta zosta
a wykonana nale� ycie - z wykorzystaniem wzoru za
. nr 5 do SIWZ.  
12.Polis�  ubezpieczeniow�  lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj� cy, � e Wykonawca jest   
     ubezpieczony od odpowiedzialno� ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia
alno� ci gospodarczej na  
     kwot�  nie mniejsz�  ni�  1.000.000 z
. na okres wykonania zamówienia.  
14.Informacj�  banku lub spó
dzielczej kasy oszcz� dno� ciowo-kredytowej, w którym Wykonawca  
     posiada rachunek, potwierdzaj� cej wysoko��  posiadanych � rodków finansowych lub zdolno��   
     kredytow�  wykonawcy na kwot�  nie mniejsz�  ni�  1.000.000 z
, wystawionej nie wcze� niej ni�  
     3 miesi� ce przed up
ywem terminu sk
adania ofert.   
15.Zaakceptowany projekt umowy  
16.Dowód wniesienia wadium.   

IX. WADIUM 
1. Zamawiaj� cy �� da wniesienia wadium w wysoko� ci 27.500 z
. 
2. Wadium mo� e by�  wnoszone w jednej lub kilku nast� puj� cych formach:  
    1) w pieni� dzu; 
    2) por� czeniach bankowych lub por� czeniach spó
dzielczej kasy oszcz� dno� ciowo-kredytowej, z  
        tym � e por� czenie kasy jest zawsze por� czeniem pieni�� nym; 
    3) gwarancjach bankowych; 
    4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
    5) por� czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z  
       dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi� biorczo� ci (t.jedn. 
        Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275).  
3. Wadium wnoszone w pieni� dzu wp
aca si�  przelewem  na rachunek bankowy wskazany przez  
     Zamawiaj� cego. 



X. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE  
Cena - 70% (waga cena obejmuje 
� czn�  cen�  wozu stra� ackiego i zestawów 
� czno� ci radiowej), 
Parametry techniczne – 30% (dot.samochodu), 

XI. MIEJSCE I TERMIN SK	ADANIA OFERT  
W siedzibie Zamawiaj� cego w Z� bkowicach � l. ul. Sienkiewicza 11, pok.202.  
Termin sk
adania ofert up
ywa dnia 10.09.2009r. o godz. 9 00.   

XII. TERMIN ZWI � ZANIA OFERT �  
 60 dni od up
ywu terminu sk
adania ofert. 

XIII. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 
Zamawiaj� cy nie przewiduje umowy ramowej.  

XIV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTN IEJSZEJ OFERTY Z 
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTONICZNEJ 
Zamawiaj� cy nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

XV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPE 	NIAJACYCH 
Zamawiaj� cy nie przewiduje zamówie�  uzupe
niaj� cych  

XVI.INFORMACJE  UZUPE	NIAJ � CE 
Dostawa wspó
finansowana ze � rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Wspó
pracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska  
2007-2013 w ramach projektu; ��������	
������������	
����
�
	�������������� ��������
����������
�	�	�����������	�����������	���������� projektu  ��� �!!"#� �$$"$%�$$&!&� 
XVI. TERMIN ZAMIESZCZENIA OG	OSZENIA O ZAMÓWIENIU .  
Og
oszenie o zamówieniu zosta
o przekazane Urz� dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich  w 
dniu ……07.2009r. nr ………………………..  
 
Z� bkowice � l� skie 31.07.2009r.     
          

KJ                               


