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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85261-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Wozy strażackie
2021/S 035-085261

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Krajowy numer identyfikacyjny: 121390415
Adres pocztowy: ul. Montelupich 3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-901
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Modrzewska
E-mail: a.modrzewska@ron.mil.pl 
Tel.:  +48 261137784
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.3rblog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka sektora finansów publicznych (jednostka wojskowa)

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa w latach 2021–2022 samochodów ratowniczo-gaśniczych
Numer referencyjny: 33/2021

II.1.2) Główny kod CPV
34144210 Wozy strażackie

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2021–2022 samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz ze 
szkoleniem teoretycznym i praktycznym w zakresie obsługi i eksploatacji.
2. Zamówienie podzielone jest na 3 zadania:
— zadanie nr 1 – średni samochód ratowniczo-gaśniczy,

— zadanie nr 2 – ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy – 10 m3,
— zadanie nr 3 – ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy.
3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w dokumentach zamówienia.
4. Termin wykonania zamówienia
Rozpoczęcie: od daty podpisania umowy
Zakończenie:
— w 2021 r. – 27 tygodni od daty zawarcia umowy, ale nie później niż do dnia 30 listopada 2021 r. – w 
zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej,
— w 2022 r. – 79 tygodni od daty zawarcia umowy, ale nie później niż do dnia 30 listopada 2022 r. – w 
zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej, przy czym dostawy przewidziane na rok 2022 nie 
mogą zostać dostarczone przed dniem 1 stycznia 2022 r.

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:
Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144210 Wozy strażackie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
jednostki wojskowe wskazane w dokumentach zamówienia.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych w ilości:
— w 2021 roku – 2 szt.,
— w 2022 roku – 2 szt.
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w dokumentach zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. W ramach prawa opcji Zamawiający może 
zakupić dodatkowo w zakresie:
— zadanie nr 1 – średni samochód ratowniczo-gaśniczy – maks. 2 szt.
Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach prawa opcji musi spełniać wymagania jak dla zamówienia 
podstawowego. Sposób realizacji zamówienia w ramach prawa opcji określono w projektowanych 
postanowieniach umowy stanowiących dokument zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia 
określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 98 000,00 
PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy – 10 m3

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144210 Wozy strażackie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
jednostki wojskowe wskazane w dokumentach zamówienia.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych – 10 m3 w ilości:
— w 2021 roku – 2 szt.,
— w 2022 roku – 2 szt.
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w dokumentach zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2022
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: tak
Opis opcji:
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. W ramach prawa opcji Zamawiający może 
zakupić dodatkowo w zakresie:

— zadanie nr 2 – ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy – 10 m3 – maks. 2 szt.
Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach prawa opcji musi spełniać wymagania jak dla zamówienia 
podstawowego. Sposób realizacji zamówienia w ramach prawa opcji określono w projektowanych 
postanowieniach umowy stanowiących dokument zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia 
określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 113 000,00 
PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144210 Wozy strażackie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
jednostki wojskowe wskazane w dokumentach zamówienia.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężkich lotniskowych samochodów ratowniczo-gaśniczych w ilości:
— w 2021 roku – 1 szt.,
— w 2022 roku – 1 szt.
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w dokumentach zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2022
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. W ramach prawa opcji Zamawiający może 
zakupić dodatkowo w zakresie:
— zadanie nr 3 – ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy – maks. 1 szt.
Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach prawa opcji musi spełniać wymagania jak dla zamówienia 
podstawowego. Sposób realizacji zamówienia w ramach prawa opcji określono w projektowanych 
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postanowieniach umowy stanowiących dokument zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia 
określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 68 000,00 
PLN.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w wykonywaniu dostaw będących 
przedmiotem zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, należycie wykonał, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje, co najmniej jedną lub kilka dostaw, której 
przedmiotem były samochody ratowniczo-gaśnicze o łącznej wartości brutto:
— dla zadania nr 1 – 1 200 000,00 PLN,
— dla zadanie nr 2 – 1 400 000,00 PLN,
— dla zadania nr 3 – 800 000,00 PLN.
W przypadku gdy Wykonawca będzie ubiegał się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedno zadanie wartość 
dostawy/dostaw nie może być mniejsza niż suma kwot odpowiadających poszczególnym zadaniom, w zakresie 
których realizację zamówienia Wykonawca oferuje (np. jeżeli Wykonawca zaoferuje realizacje zamówienia w 
zakresie zadania nr 1 i 2, wówczas musi wykazać należyte wykonanie dostawy/dostaw odpowiadających swoim 
rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 600 000,00 PLN brutto).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określają projektowane postanowienia umowy stanowiące dokument 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.1.8) 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: 23/03/2021
Czas lokalny: 09:00

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: 20/06/2021
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/03/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy użyciu platformy zakupowej.

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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 
108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8, 9, 10 ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający w prowadzonym postępowaniu może najpierw dokonać badania 
i oceny złożonych ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została 
najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny 
ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy biorący 
udział w postępowaniu nie są obowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy Pzp.
4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składane na formularzu jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), obowiązany będzie złożyć wyłącznie Wykonawca, którego oferta 
została najwyżej oceniona.
5. 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 
podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym:
— art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
— art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczące orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego.
Sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 
2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu, 
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

19/02/2021 S35
https://ted.europa.eu/TED

6 / 8



Dz.U./S S35
19/02/2021
85261-2021-PL

7 / 8

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej 
samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa 
powyżej składa każdy z Wykonawców oddzielnie;
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
d) wykazu dostaw (załącznik nr 12 do SWZ) zawierający informację określone w dokumentach zamówienia.
6. Oferta Wykonawcy musi zawierać: druk oferta, formularz cenowy, przedmiotowe środki dowodowe określone 
w dokumentach zamówienia, pełnomocnictwo (o ile dotyczy).
7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej. Sposób jej złożenia został opisany w 
dokumentach zamówienia.
8. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, 
nie zostały mu przyznane.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przewidziane dla 
postępowań, których wartość przekracza progi unijne.
2. Uprawnienia do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 
udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
— niezgodną z przepisami ustaw czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
w tym, na projektowane postanowienie umowy,
— zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy
4. Odwołanie powinno zawierać m.in. wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu 
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rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie 
odwołania oraz wskazanie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności,
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci 
elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł 
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio 
odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej albo w terminie 15 dni jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub wobec 
treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 7 i 8 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/02/2021
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