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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO   
Powiat Ząbkowicki 
57-220 Ząbkowice Śl. ul. Sienkiewicza 11 , 
tel. (074) 816-28-00, fax. (074) 816-28-50 
NIP 887-16-29-254  

II. OKRESLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA  
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej 
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.    

III. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZOS TANIE 
ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ  
www.bip.zabkowicki.powiat.pl. 
Zamawiający umoŜliwia uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wniosek Wykonawcy 
w siedzibie Zamawiającego pok.110.    

IV. OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego „Ambulansu medycznego typu C”       
   wyprodukowanego w II półroczu 2008r wzwyŜ. 
2. Dane ogólne, techniczne, wyposaŜenie oraz warunki gwarancji określa specyfikacja techniczna  
    stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ. 

    Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114122-0  

V. MOśLIWO ŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH I CZ ĘSCIOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 

VI. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wymagany  7 dni od daty zawarcia umowy. 

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSBU  
DOKONYWANIA OCENY SPEŁENIENIA TYCH WARUNKÓW    

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w  
    art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj, 
    1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy  
        nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
    2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami  
        zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów     
        do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: 
    3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
    4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust.1 i 2  
        ustawy Pzp. 
2. Wykonawcą moŜe być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą  
     osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie. W przypadku złoŜenia oferty  
     wspólnej  warunek  pkt.4 muszą spełniać wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną,  
     warunek pkt.2 dowolny Wykonawca. 
3. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy  
    ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  
     reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
     Pełnomocnictwo moŜe być przedłoŜone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej  
     przez notariusza. 
4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub  



    nienaleŜyte wykonanie zobowiązań   
5. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem  
    do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłoŜona zostanie umowa regulującą współpracę  
    wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie  
    moŜe być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.   
6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków: 
    Zamawiający dokonana oceny na podstawie analizy dokumentów dołączonych do oferty, które  
    zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z formułą spełnia- nie  
    spełnia.  

VIII. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMETÓW JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ  
WYKONAWCY  W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA  WARUNKÓ W  UDZIAŁU W 
POSTEPOWANIU 
1. Wypełniony formularz oferty – z wykorzystaniem wzoru zał. nr 2 do SIWZ, 
2. Specyfikacja techniczna  oferowanego ambulansu – załącznik własny Wykonawcy, 
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
    działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
    ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem  
    terminu składania ofert,  
4. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów  
    prawa lub innych dokumentów rejestrowych, 
5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału  
    Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające  
    odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie  
    zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  
    lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego  
    organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.   
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne zaświadczenie właściwego  
    organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24  
    ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania  
    ofert,. 
7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9,  
    wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

 8. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22. 
     ust.1 oraz art. 24 ust.1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych - z wykorzystaniem wzoru  
    zał. nr 3 do SIWZ.  
9. Wykaz wykonanych co najmniej 3 dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia  
    niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
    krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym  
    przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z  

     dokumentami potwierdzającymi, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŜycie – z wykorzystaniem  
     wzoru załącznik nr 4 do  SIWZ.  
    Przez dostawę odpowiadającą zamówieniu, naleŜy rozumieć dostawę ambulansu medycznego na  
    wartość min.200.000,00 zł brutto. 

10.Polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca  
    ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej działalności gospodarczej na  
    kwotę nie mniejszą niŜ 240.000 zł. na okres wykonania zamówienia.  

11. Zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ. 
12. Dowód wniesienia wadium.  

B. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
 1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI.A.3,5 i 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione  
     w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
     1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy  
         przed upływem terminu składania ofert. 
     2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe  
         uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności  



         lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ  
         3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
     3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6  
         miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
2. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.VI.A.6 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego    
    lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w  
    zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawiony nie  
    wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
3. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
    zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt.1 i 2 zastępuje się je  
    dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem  sądowym,  
    administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju  
    pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – 
    wystawionych nie wcześniej niŜ w terminach określonych w niniejszym pkt. VI. A.3,5,6 i 7.  

 C. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:  
 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla  ustanowionego 
      pełnomocnika do oferty naleŜy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do  
      reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
 2. Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.V.1.3 i VI.A.5-7 dla kaŜdego partnera z  
     osobna,  pozostałe dokumenty składane są wspólnie.  

  WyŜej wymienione dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii o potwierdzonych 
   za zgodność przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z dopiskiem  
  "za zgodność z oryginałem".  
  W innym przypadku naleŜy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.  

IX. WADIUM 
Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł  

X. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE  
Cena 100% 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
W siedzibie Zamawiającego w Ząbkowicach Śl. ul. Sienkiewicza 11, pok.202.  
Termin składania ofert upływa dnia 20.02.2009r. o godz.9 00.  

XII. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
30 dni od upływu terminu składania ofert.  

XIII. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOW EJ 
Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.  

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

XV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPE ŁNIAJACYCH 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających  

XVI. TERMIN ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W  BZP. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją  

nr 28218 - 2009 w dniu 13.02.2009r. 

Ząbkowice Śl. 13.02.2009r.     
Starosta Ząbkowicki      Wicestarosta Ząbkowicki 

          Ryszard Nowak           Tadeusz Cymbała 
          

KJ                               


