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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310383-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Bytom Odrzański: Wozy strażackie
2022/S 111-310383

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Bytom Odrzański
Krajowy numer identyfikacyjny: 9251958691
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Bytom Odrzański
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 67-115
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Pelc
E-mail: bytomodrzanski@bytomodrzanski.pl 
Tel.:  +48 683884022
Faks:  +48 683884026
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.bytomodrzanski.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.bip.bytomodrzanski.pl/index.php/zamowienia-publiczne/52-przetargi-aktualne
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: bip.bytomodrzanski.pl
Krajowy numer identyfikacyjny: 9251958691
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Bytom Odrzański
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 67-115
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Pelc
E-mail: bytomodrzanski@bytomodrzanski.pl 
Tel.:  +48 683884022
Faks:  +48 683884026
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.bytomodrzanski.pl/index.php/zamowienia-publiczne/52-przetargi-aktualne
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
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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:
Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie Gmin – dostawa średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego (do 17 ton) wraz ze specjalistycznym sprzętem dla Gminy Bytom Odrzański
Numer referencyjny: ZP.271.7.2022

II.1.2) Główny kod CPV
34144210 Wozy strażackie

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z 
napędem 4 x 4 dla Gminy Bytom Odrzański, wyspecyfikowany w „Opisie przedmiotu zamówienia” – będącym 
załącznikiem nr 1 do SWZ.
Za fabrycznie nowy uznaje się pojazd nie eksploatowany. Wymagany rok produkcji: 2022.
Zaoferowanie samochodu ratowniczo – gaśniczego nie spełniającego wymagań minimalnych określonych w 
załączniku nr 1 do SWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opisie 
przedmiotu zamówienia”. Szczegółowe warunki realizacji określa załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy.

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: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Bytom Odrzański

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z 
napędem 4 x 4 dla Gminy Bytom Odrzański, wyspecyfikowany w „Opisie przedmiotu zamówienia” – będącym 
załącznikiem nr 1 do SWZ.
Za fabrycznie nowy uznaje się pojazd nie eksploatowany. Wymagany rok produkcji: 2022.
Zaoferowanie samochodu ratowniczo – gaśniczego nie spełniającego wymagań minimalnych określonych w 
załączniku nr 1 do SWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opisie 
przedmiotu zamówienia”. Szczegółowe warunki realizacji określa załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy.

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
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Okres w dniach: 240
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, 
Sulęcin, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica”, 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 
2020 (Oś priorytetowa 4 „Środowisko i Kultura”, działanie 4.1

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 stawia warunku

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat licząc wstecz od dnia, w którym 
upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
należycie, co najmniej:
dwie należycie wykonane dostawy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, o wartości każdej dostawy nie 
mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.
Jeżeli wartość zamówienia została określona w walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs 
danej waluty wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego w dniu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu – jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia Narodowy Bank Polski nie podał średniego 
kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty podany pierwszego dnia po dniu 
publikacji ogłoszenia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1)Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach zamówienia/umowy realizowanej przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza 
aby wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie nie 
wykonywał wykazywanego zakresu dostaw. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do 
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Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonanego zakresu dostaw oraz przedstawienia stosownych 
dowodów- umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków .
2)Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez 
wykonawcę obejmuje szerszy zakres dostaw od wymaganych przez zamawiającego.
3)Zamawiający nie dopuszcza sumowania umów/odrębnych zamówień celem uzyskania wymaganego warunku 
wartości zamówienia.
4)W przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca realizował zamówienie, 
w zakres którego wchodziły dostawy, określone wyżej wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się 
o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy 
faktycznie uczestniczył w realizacji ww. dostaw.
5)W przypadku, gdy zamówienie, w zakres którego wchodzą dostawy, o których mowa wyżej były realizowane 
przez wykonawcę wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający 
wymaga, aby wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu faktycznie uczestniczył w realizacji ww. 
zakresu dostaw.
6)W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż 
PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty 
przyjmie średni kurs danej waluty opublikowanej przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, 
za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
3.Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z warunkami SWZ, w tym załącznika nr 7 (Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, które zostaną wprowadzone do treści 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: 12/07/2022
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
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Oferta musi zachować ważność do: 09/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/07/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Wykonawca składa ofertę elektronicznie wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem Formularza do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Procedura otwarcia 
jest opisana w Rozdziale XXII SWZ.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osoba upoważniona:
Monika Pelc
bytomodrzanski@bytomodrzanski.pl 
48 683884022

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224584801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Zgodnie z art. 515 ust. 1 Prawa zamówień publicznych odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi
unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została
przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
Zgodnie z art. 516 ust. 2,3,4 p.z.p.:
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie
o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia
wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie
internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo
przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku
zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się
w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo
przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż
progi unijne.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia
umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty
w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi
się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez
ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki ‒ ogłoszenia o wyniku
postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego
uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia albo
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b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki;
3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku
postępowania albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku
postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia
w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

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