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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352705-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Mosina: Wozy strażackie
2022/S 125-352705

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Mosina
Krajowy numer identyfikacyjny: 7773154370
Adres pocztowy: Pl.20 Października 1
Miejscowość: Mosina
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-050 Mosina
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kasprzyk
E-mail: bzp@mosina.pl 
Tel.:  +48 618109538
Faks:  +48 618109558
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mosina.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mosina/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/mosina/proceedings
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:
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Radzewicach
Numer referencyjny: BZP.271.8.2022

II.1.2) Główny kod CPV
34144210 Wozy strażackie
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SWZ.
2) Za fabrycznie nowy uznaje się pojazd nie eksploatowany. Rok produkcji nadwozia nie wcześniejszy niż 2022, 
rok produkcji podwozia nie wcześniej niż 2021.
3) Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ „Opis 
przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna” stanowiąca „Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla 
ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego”. Szczegółowe warunki realizacji określa załącznik nr 4 do SWZ 
„Projekt umowy”.
4) Minimalny okres gwarancji na pojazd, zabudowę i podwozie bez ograniczenia przebiegu kilometrów, wynosi 
24 miesiące.
5) Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać na moment odbioru technicznojakościowego świadectwo 
homologacji wydane na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich 
przedmiotów wyposażenia lub części (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1475 z późn. zm.).
6) Pojazd musi odpowiadać przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).
7) Świadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty dopuszczające przedmiot umowy do stosowania w ochronie 
przeciwpożarowej, obowiązujące na dzień odbioru.
8) Po odbiorze pojazdu wraz z wyposażeniem oraz wszelkimi wymaganymi dokumentami Wykonawca 
zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w trakcie procesu rejestracji, w szczególności zobowiązany 
jest do uzupełnienia wszelkich dokumentów wymaganych przez instytucje państwowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj:
- opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna” stanowiąca „Minimalne wymagania techniczno-
użytkowe dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - załącznik nr 3
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: moc silnika / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: wysokość pojazdu / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja na pojazd / Waga: 10
Cena - Waga: 30

II.2.6) Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 1 000 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2022
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy Zamawiający określił w załączniku nr 4 do SWZ - Projekt umowy.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/08/2022
Czas lokalny: 12:00

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: 30/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
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Data: 02/08/2022
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/mosina/proceedings
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert i nastąpi niezwłocznie po 
terminie składnia ofert.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa SWZ i załączniki do SWZ stanowiące jego 
integralną część.
2. Wymagania odnośnie wadium określono w Rozdziale XXII SWZ.
3. Podstawy (przesłanki) wykluczenia z postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu i wykaz 
podmiotowych środków dowodowych określono w Rozdziale XIX SWZ.
4. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych -RODO określono w rozdziale XXXIII SWZ
5. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 
przyznane.
6.Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny), o której 
mowa w art. 139 ust. 1 ustawy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Hoża 76/78
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-682
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej w terminach i na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych
(art. 505 - art. 590)

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/06/2022
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