
Cisek: Dostawa w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu 

pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody 

zanieczyszczonej. 

Numer ogłoszenia: 27042 - 2014; data zamieszczenia: 23.01.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cisek , ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, woj. opolskie, tel. 077 

4871172, faks 077 4871140. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.cisek.gmina.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w 2014r. z przeznaczeniem dla 

OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

jest: Dostawa w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do 

pompowania wody zanieczyszczonej Agregat pompowy z wyposażeniem, o wydajności min. 10 000 

dm3/min, z silnikiem wysokoprężnym min.60 kW, do wody zanieczyszczonej, na przyczepie 

niskopodwoziowej. Szczegółowe dane i parametry zawarte są w załączniku Nr 1 do SIWZ.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.20.00-0. 

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: Zakończenie: 15.04.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym 

postępowaniu. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 



 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) 

dostawę co najmniej 2 agregatów pompowych wysokiej wydajności tj. min 10 000 dm3/min 

każdy, do pompowania wody zanieczyszczonej. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

dowodów dotyczących głównych dostaw, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. Za główne należy uznać takie dostawy, które potwierdzają spełnianie warunków 

udziału określone powyżej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia oraz wspólników spółki cywilnej, powyższy warunek winien spełniać 

co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Zamawiający 

oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunku. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia. 

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: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

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 

Świadectwo homologacji przyczepy; Kompletne świadectwo dopuszczenia pompy do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski, wraz z załącznikiem zgodnie z 

art. 7 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 

r. Nr 178, poz. 1380, ze zmianami) wydane przez Centrum Naukowo Badawczego 

Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) w Józefowie, wraz ze sprawozdaniem z badań, oraz: 

-wykres pracy pompy, -rysunki poglądowe i zdjęcia (bok, przód, tył, góra) z wymiarami. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziały w postępowaniu na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nimi stosunków, przedkłada na podstawie art.26 ust.2b. ustawy pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia: a)pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części 

zamówienia, zawierające zakres czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać w przypadku 

gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. 2.Pełnomocnictwo do 

reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

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.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 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy które mogą być zmienione w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku: 1.Zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu 



zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność wprowadzenia zmian, mających 

wpływ na realizację umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: bip.cisek.gmina.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, pok. nr 23.. 

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

31.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, Sekretariat 

pok. nr 18.. 

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

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 

 


