
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.wopr.szczecin.pl/index.php/zamowienia-publiczne 

 

Szczecin: Dostawa pojazdu oznakowanego typu PICK-UP dla Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego 

Numer ogłoszenia: 264032 - 2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa 

Zachodniopomorskiego , ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 91 425 27 78, faks 91 425 27 78. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: 
http://www.wopr.szczecin.pl/index.php/zamowienia-publiczne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pojazdu oznakowanego 

typu PICK-UP dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2014 lub 2015), 

nieużywanego pojazdu oznakowanego typu PICK-UP. Pojazd musi być przystosowany do 

eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w 

polskiej strefie klimatycznej: a) w temperaturach otoczenia od -300 C do +500 C, b) przy 

zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin, c) przy prędkości wiatru do 20 m/s, d) 

przy wilgotności względnej powietrza do 98% (przy temperaturze +250 C), e) intensywności 

deszczu do 180mm/h trwającego 5 minut. Jazdy po drogach twardych i gruntowych, w terenie 

trudnodostępnym, na plażach morskich. Przechowywania na wolnym powietrzu, Mycia w 

http://www.wopr.szczecin.pl/index.php/zamowienia-publiczne


myjniach automatycznych szczotkowych, Napraw, obsługi w autoryzowanych stacjach 

obsługowo naprawczych producenta na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr. 1.1 do SIWZ.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.40.00-9, 34.11.30.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

dniach: 30. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego 

warunku 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego 

warunku 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego 

warunku 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego 

warunku 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego 

warunku 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 



 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

dokumenty potwierdzające deklarowane parametry techniczne. Dopuszczalne 

formy opisu parametrów technicznych oferowanego pojazdu to: foldery, katalogi, 

broszury informacyjne, inne dokumenty zawierające informacje dotyczące 

parametrów oferowanego pojazdu 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa sekcja III.4.2 

ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się 

także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem z zachowaniem terminów ich ważności 

określonych powyżej (tj. wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert), 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 3. 

dokument pełnomocnictwa jeśli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba która 

podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji wykonawcy w obrocie gospodarczym 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  



IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy: - ulegnie zmianie stan prawny w 

zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę; - wystąpią przeszkody o obiektywnym 

charakterze. Strony mają prawo do przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas 

trwania przeszkody. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się 

nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://www.wopr.szczecin.pl/index.php/zamowienia-publiczne 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Gen. J. 

Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 15.10.2015 godzina 11:30, miejsce: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, biuro 

WOPR WZ.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


