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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194628-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Toruń: Pojazdy służb ratowniczych
2022/S 073-194628

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
Krajowy numer identyfikacyjny: 956-10-44-672
Adres pocztowy: Prosta 32
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@kujawy.psp.gov.pl 
Tel.:  +49 566580145
Faks:  +49 566575733
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kujawy.psp.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.kujawy.psp.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/kujawy_psp
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
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa samochodów lekkich pożarniczych dla jednostek PSP województwa kujawsko - pomorskiego z 
podziałem na 3 części
Numer referencyjny: WT.2370.6.2022

II.1.2) Główny kod CPV
34144200 Pojazdy służb ratowniczych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa 8 sztuk fabrycznie nowych samochodów lekkich pożarniczych na 
potrzeby jednostek Państwowej Straży Pożarnej z podziałem na 3 części”.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na trzy części:
Część A – dostawa 1 sztuki samochodu lekkiego operacyjnego dla KW PSP w Toruniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do niniejszego SWZ.
Część B – dostawa 6 sztuk lekkich samochodów pożarniczych rozpoznawczo – ratowniczych dla KM PSP we 
Włocławku, Bydgoszczy, Grudziądzu i Toruniu oraz KP PSP w Inowrocławiu i Lipnie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1B do niniejszego SWZ.
Część C – dostawa 1 sztuki lekkiego samochodu pożarniczego rozpoznawczo ratowniczego dla KW PSP w 
Toruniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1C do niniejszego SWZ.

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:
Część A – dostawa 1 sztuki samochodu lekkiego operacyjnego dla KW PSP w Toruniu
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144200 Pojazdy służb ratowniczych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu ul. Prosta 32

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa 8 sztuk fabrycznie nowych samochodów lekkich pożarniczych na 
potrzeby jednostek Państwowej Straży Pożarnej z podziałem na 3 części.
Część A – dostawa 1 sztuki samochodu lekkiego operacyjnego dla KW PSP w Toruniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do niniejszego SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część B – dostawa 6 sztuk lekkich samochodów pożarniczych rozpoznawczo – ratowniczych dla KM PSP we 
Włocławku, Bydgoszczy, Grudziądzu i Toruniu oraz KP PSP w Inowrocławiu i Lipnie
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144200 Pojazdy służb ratowniczych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
KM PSP we Włocławku, Bydgoszczy, Grudziądzu i Toruniu oraz KP PSP w Inowrocławiu i Lipnie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa 8 sztuk fabrycznie nowych samochodów lekkich pożarniczych na 
potrzeby jednostek Państwowej Straży Pożarnej z podziałem na 3 części.
Część B – dostawa 6 sztuk lekkich samochodów pożarniczych rozpoznawczo – ratowniczych dla KM PSP we 
Włocławku, Bydgoszczy, Grudziądzu i Toruniu oraz KP PSP w Inowrocławiu i Lipnie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1B do niniejszego SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część C – dostawa 1 sztuki lekkiego samochodu pożarniczego rozpoznawczo ratowniczego dla KW PSP w 
Toruniu
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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34144200 Pojazdy służb ratowniczych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
KW PSP w Toruniu ul. Prosta 32

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa 8 sztuk fabrycznie nowych samochodów lekkich pożarniczych na 
potrzeby jednostek Państwowej Straży Pożarnej z podziałem na 3 części.
Część C – dostawa 1 sztuki lekkiego samochodu pożarniczego rozpoznawczo ratowniczego dla KW PSP w 
Toruniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1C do niniejszego SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
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
Zamawiający wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni

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 stawia warunku w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:
dla części A – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową 
w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN,
dla części B – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową 
w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN,
dla części C – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową 
w wysokości 250.000,00 PLN.
na cały okres realizacji zamówienia. Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia 
musi posiadać polisę lub inny dokument na sumę ubezpieczenia dotyczącego poszczególnych części, na które 
składa ofertę.
W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, przedstawiona informacja 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej musi potwierdzać łączną wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową dla wymaganej wysokości środków finansowych dla wszystkich 
części zamówienia, na które Wykonawca złożył ofertę.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
dla części A – Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, 
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie) dostarczył minimum 1 lekki samochód dla Państwowej lub Ochotniczej Straży 
Pożarnej;
dla części B – Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, 
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie) dostarczył minimum 3 lekkie samochody dla Państwowej lub Ochotniczej Straży 
Pożarnej;
dla części C – Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, 
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie) dostarczył minimum 1 lekki samochód dla Państwowej lub Ochotniczej Straży 
Pożarnej;
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu 
do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez 
Wykonawców. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, musi wykazać, 
że dostarczył łączną ilość pojazdów dla wszystkich części zamówienia).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

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

13/04/2022 S73
https://ted.europa.eu/TED

5 / 8



Dz.U./S S73
13/04/2022
194628-2022-PL

6 / 8

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/05/2022
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
Okres w miesiącach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
za pomocą Platformy Zakupowej
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
www.platformazakupowa.pl/pn/kujawy_psp

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Do oferty (załącznik nr 2 do SWZ) i wypełnionego załącznika nr 1 OPZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – JEDZ. Wszystkie składane 
w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść 
wadium w wysokości:
- dla części A w wysokości – 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
- dla części B w wysokości – 13.000,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)
- dla części C w wysokości – 2.500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
Oferta, JEDZ oraz przedmiotowe środki dowodowe sporządzone wg wzoru – załącznik nr 1A, 1B, 1C 
oraz odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) składane elektronicznie muszą zostać podpisane 
elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty, JEDZ, oświadczeń i dokumentów, w 
tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca 
może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez 
platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty 
lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).
Zgodnie z art. 126 ust. 1 Pzp Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych. Wymóg ich złożenia określa niniejsze ogłoszenie o zamówieniu oraz zapisy SWZ w XI pkt 1-9, 
w tym przede wszystkim: oświadczenie o grupie kapitałowej, informacja z KRS lub CEIDG, informacja z KRK, 
oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu załącznik nr 8, wykaz dostaw, informacja z 
banku.

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia.
19.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie Pzp.
19.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub
w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju 
podpisu.
19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
19.5. 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.
19.6. 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.
19.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. 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.
19.8. 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.
19.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
19.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się 
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
19.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
19.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie 
później niż do czasu otwarcia rozprawy.
19.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
19.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/04/2022
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