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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56118-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Kielce: Wozy strażackie
2023/S 020-056118

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 Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000173657
Adres pocztowy: Sandomierska
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-324
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@straz.kielce.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.straz.kielce.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz
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/swietokrzyska_straz
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
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa czterech samochodów pożarniczych: GBAM 25m3, GCBA 9m3, GBAPr i SKw

Numer referencyjny: WL.2370.1.2023

II.1.2) Główny kod CPV
34144210 Wozy strażackie

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech samochodów pożarniczych: GBAM 25m3, GCBA 9m3, 
GBAPr i SKw. Zamówienie zostało podzielone na 4 części: 1 część: Dostawa samochodu gaśniczego - 
ciągnika siodłowego z naczepą cysterną do wody ze zbiornikiem 25m3 (GBAM 25m3); 2 część: Dostawa 
ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze zbiornikiem wody min. 9m3 (GCBA 9m3); 3 część: Dostawa 
średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z modułem proszkowym (GBAPr); 4 część: Dostawa średniego 
samochodu kwatermistrzowskiego (Skw). Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części. Oferty 
będą oceniane osobno dla każdej części.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 731 707.32 PLN

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:
Dostawa samochodu gaśniczego -ciągnika siodłowego z cysterną do wody ze zbiornikiem 25m3 GBAM 25m3

Część nr: 1

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kielce

II.2.4) Opis zamówienia:
1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 130 081.30 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 23/05/2023
Koniec: 30/10/2023
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze zbiornikiem wody min. 9m3 GCBA 9m3

Część nr: 2

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kielce

II.2.4) Opis zamówienia:
1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 016 260.16 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 23/05/2023
Koniec: 30/10/2023
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z modułem proszkowym (GBAPr)

Część nr: 3

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kielce

II.2.4) Opis zamówienia:
1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 894 308.94 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 23/05/2023
Koniec: 30/10/2023
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa średniego samochodu kwatermistrzowskiego (Skw)

Część nr: 4

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kielce

II.2.4) Opis zamówienia:
1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 691 056.91 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 23/05/2023
Koniec: 30/10/2023
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
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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 warunku w tym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określono we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji Warunków 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: 23/02/2023
Czas lokalny: 10:00

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: 23/05/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/02/2023
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Procedura otwarcia ofert polega na odszyfrowaniu ofert za pomocą systemu teleinformatycznego. Informacje 
o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Osobami upoważnionymi do udziału w tej czynności są 
członkowie komisji przetargowej lub ewentualnie inne osoby wyznaczone przez kierownika zamawiającego. Po 
otwarciu ofert Zamawiający udostępni informację o wykonawcach i zaoferowanych cenach.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

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:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium oraz udokumentowanie dostawy przynajmniej jednego 
samochodu pożarniczego o wartości minimum 500 000 PLN w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Udokumentowanie jednej dostawy oznacza 
możliwość złożenia oferty na wszystkie cztery części postępowania. W celu wstępnego wykazania braku 
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podstaw do wykluczenia wraz z ofertą należy złożyć wypełniony JEDZ. Wykonawca, którego oferta została 
najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie złoży następujące dokumenty: 1. 
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem. Jeżeli wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp tych dokumentów w bezpłatnych i 
ogólnodostępnych bazach danych nie jest obowiązkowe załączenie dokumentu do oferty. W przypadku 
wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polski zamawiający zażąda tłumaczenia 
dokumentu na język polski. 2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 i 
art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (PZP). 3. Oświadczenia 
Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w dokumencie JEDZ. 4. Oświadczenie wykonawcy w zakresie 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą albo oświadczenie o przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru na załączniku do SWZ. 5. Zaświadczenie właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie 
art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 
należności; 6. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłat tych należności. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie oraz podmioty udostępniające 
swoje zasoby również zobowiązani są złożyć ww. dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. 
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie 
złoży następujące dokumenty: 1.Wykaz dostaw zawierający informację o zrealizowaniu przynajmniej jednego 
samochodu pożarniczego o wartości minimum 500 000 PLN w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Udokumentowanie jednej dostawy oznacza 
możliwość złożenia oferty na wszystkie cztery części postępowania. 2. Referencje lub inne dowody, że dostawa 
została zrealizowana należycie sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa została zrealizowana.

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
dwołanie 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, 
- w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony powyżej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/01/2023
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