Nr sprawy 8/ZP/PN/2010

Mińsk Mazowiecki, dn. 28.10.2010r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości poniŜej 125 000 euro na wykonanie dostawy sprzętu specjalistycznego
ZAMAWIAJĄCY
Oddział Specjalny śandarmerii Wojskowej
ul. Warszawska 267, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. (022) 2813312, fax. (022) 2813049
WIELKOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa sprzętu specjalistycznego:
Tarcza sygnałowa podświetlana – 80 kpl.
Samochodowy przenośny zestaw halogenowy – 60 kpl.
Kolczatka – 60 szt.
Latarka patrolowa z nakładką – 150 kpl.
Lusterko teleskopowe duŜe – 15 kpl.
Lusterko teleskopowe małe – 20 kpl.
SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena – bezpłatnie) moŜna odebrać w siedzibie
Zamawiającego, ul. Warszawska 267, 05-300 Mińsk Mazowiecki, bud. nr 3 s.113 (poniedziałek – piątek w
godz. 10.00 – 14.00) lub otrzymać pocztą na pisemny wniosek wykonawcy przesłany faxem lub moŜna
pobrać ze strony internetowej http://www.zw.wp.mil.pl/
INFORMACJE O MOśLIWOŚCI ZŁOśENIA OFERTY CZĘŚCIOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
INFORMACJE O MOśLIWOŚCI ZŁOśENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
do 30 dni od dnia podpisania umowy
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB ICH OCENY
O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 ustawy PZP dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.
- złoŜą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia tj.
- wykonali w okresie ostatnich trzech lat dostawę sprzętu policyjnego o wartości nie mniejszej
niŜ przedmiot zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
- złoŜą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
- złoŜą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1
i 2 ustawy PZP tj.
- złoŜą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
- posiadają wpis do właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- wniosą wadium
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Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o
dokumenty wymagane od Wykonawców.
DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGANYCH WARUNKÓW
1.
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
PZP do oferty naleŜy dołączyć:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy
PZP (załącznik nr 3 do SIWZ).
2) Wykaz wykonanej w okresie ostatnich trzech lat dostawy sprzętu policyjnego o wartości nie
mniejszej niŜ przedmiot zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty
potwierdzające, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŜycie. Dokumenty muszą zawierać
informacje o wykonaniu dostawy z naleŜytą starannością, opis wykonanej dostawy i jej wartość;
2.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
o których mowa w art. 24 ust. 1:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy „Prawo
zamówień publicznych” (załącznik nr 3 do SIWZ).
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu do składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu do składania ofert,
5) Odpowiedni dowód potwierdzający wniesienie wadium
6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: umowa
zawarta między podmiotami oraz dokument pełnomocnictwa wyznaczający pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

WADIUM
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 9 500 złotych /słownie: dziewięć tysięcy
pięćset złotych/.
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Cena – 80 %
termin wykonania zamówienia (w dniach) – 20%
TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty naleŜy składać (w dni robocze pn. - pt w godz. 7.30 – 9.30 i 13.30 - 15.15) w kancelarii jawnej
OSśW, w bud. nr 2, ul. Warszawska 267, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 08.11.2010r. do godz. 9.00
TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Warszawska 267, Mińsk Mazowiecki, bud. nr 3,
sala 113 w dniu 08.11.2010r. o godz. 9.30
TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Termin związania ofertą do czasu podpisania umowy pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą, który złoŜy
najkorzystniejszą ofertę, jednak nie dłuŜej niŜ 30 dni od terminu składania ofert.
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UMOWY RAMOWE
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI
ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
OGŁOSZENIE PRZEKAZANO DO PUBLIKACJI
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 304477-2010 z dn. 28.11.2010r.

KOMENDANT

/-/ płk mgr Dariusz BOGACKI
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