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Rzekuń dna. 12.02.2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Borawe

Numer ogłoszenia: 31812 - 2016; data zamieszczenia: 12.02.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: 
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 
(DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rzekuń , ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, woj. mazowieckie, tel. 
29 7617301 w. 47, faks 29 7617302.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzekun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu gaśniczego dla 
OSP Borawe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: 1.  Dostawa  1  szt
średniego  samochodu  ratowniczo-gaśniczego  dla  jednostki  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w
Borawem 2. Opis wymaganych parametrów technicznych i wyposażenia pojazdu: 2.1. Kabina i
podwozie: spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań
dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą ,Prawo ruchu drogowym; siedzenia
pokryte  materiałem  łatwo  zmywalnym,  odpornym  na  rozdarcie  i  ścieranie.  samochód  -  kolor
czerwony;ogumienie  max.  30% zużycia  bieżnika,  rozmiar  opon  min.  22,5  cala;liczba  kół  6+1
zapasowe (pełnowymiarowe) może być nie zainstalowana na stałe na pojeździe; oś tylna koła
bliżniacze; jednomodułowa pięcioosobowa kabina w układzie miejsc 1+1+3; instalacja elektryczna
24 V;2.2. Silnik:silnik wysokoprężny, turbo doładowany o mocy min. 340 KM (diesel);2.3. Skrzynia
biegów: automatyczna;napęd 4x2 z blokadą mostu;2.4. Wyposażenie dodatkowe: wspomaganie
kierownicy;  uchwyty  na  aparat  powietrzny  umieszczone  w  kabinie  -3  szt.  uchwyty  na  aparat
powietrzny umieszczone w oparciu siedzenia dowódcy -1 szt. agregat prądotwórczy zamontowany
na stałe na pojeździe napędzany hydraulicznie z rozprowadzoną po zabudowie na stałe instalacją
elektryczną- 230 V. w stopniu od kierowcy zasilanie 230V + szybkozłącza do zasilania powietrzem
w  słupu  środkowym  kabiny  gniazdo  prądowo-powietrzne  z  odrzutnikiem  podnoszenie  kabiny
elektryczne  +  ręczne  zaczep  kulkowy  do  przyczepki  z  tyłu  pojazdu  rozprowadzona  instalacja
pneumatyczna  mocowania  na  butle  zapasowe  do  aparatów  powietrznych  umieszczone  w
skrytkach-  4  szt.  maszt  oświetleniowy  obrotowy  z  najaśnicami  xenonowymi,  wysuwany
peneumatycznie; na bokach pojazdu skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i
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pylno  szczelnymi,  wykonane  z  materiałów  odpornych  na  korozję,  oświetlenie  wewnętrzne
skrytek;klimatyzacja;obsługa  autopompy  i  załanczanie  z  tyłu  pojazdu  oświetlony  w
nocy;oświetlenie  umożliwiające  obsługę  wyposażenia  w  warunkach  słabej  widoczności
(oświetlenie pola pracy wokół pojazdu);dodatkowy sygnał dzwiękowy o napędzie pneumatycznym
umieszczony  na  przedniej  części  pojazdu;  sygnalizacja  otwarcia  skrytek;  dźwiękowy  sygnał
cofania + doświetlanie pola cofania autopompa z automatycznym urządzeniem zasysającym o
wydajności min. 2800l/min; min. 2x75 i 4x52 z tyłu pojazdu nasady tłoczne; min. jedna nasada
ssawna 75; min. dwie nassady do zasilania pojazdu w wodę (z hydrantu) z tyłu pojazdu Ø 75 min.
dwie nasady środka pianotwórczego Ø 25 wyłącznik odcinający dopływ prądu z akumulatora do
pojazdu  tzw.  hebel;  2.5.  Zabudowa:  zabudowa  pojazdu  oryginalnie  fabryczna  na  pojeździe;
zabudowa wykonana ze stali kwasowej. Szkielet zabudowy wykonany z profili ze stali kwasowej,
poszycie z blachy aluminiowej mocowanej do szkieletu za pomocą klejenia i nitów. dach pokryty
blachą aluminiową ryflowaną-antypoślizgową, posiadający barierkę ochronną, drabinę do wejścia
na dach umieszczoną z boku pojazdu; zbiornik na wody jednokomorowy podzielony falochronami,
o poj. min. 2500 litrów posiadający wyposażenie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację w
tym czujnik  poziomu cieczy;  niezależne ogrzewanie  skrytek  i  przedzału  autopompy;  na dachu
skrytka na drabinę wysuwaną; na dachu mocowanie drabiny nasadowej + drabiny.  zbiornik na
środek pianotwórczy o poj. mi. 400 litrów wykonany z tworzywa sztucznego lub stali odpornej na
działanie  środków żrących;  autopompa umożliwiająca  podanie  wody do  zbiornika  samochodu;
system  sygnalizacji  z  otwartymi  skrytkami  i  rozłożonym  masztem  oświetleniowym;  2.6
Wyposażenie specjalne i elementy uprzywilejowania w ruchu: urządzenia sygnalizacyjne pojazdu
uprzywilejowanego świetlne niebieskie i  dźwiękowe; syrena elektroniczna; belka stroboskopowa
lub lampy błyskowe (niebieskie) na dachu kabiny i z tyłu pojazdu; błyskowe lampy (niebieskie)
umieszczone na przedniej części pojazdu; 2.7. Wymagania dodatkowe samochód używany. rok
produkcji  od  2001  r.;  przebieg  do  110.000  km;  urządzenia  świetlne  błyskowe  oraz  sygnały
dźwiękowe powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002
r.  w  sprawie  warunków  technicznych  pojazdów  oraz  zakresu  ich  niezbędnego  wyposażenia
(Dz.U.z 2003 r. Nr 32 poz. 262 z późn. zm.); wszystkie napisy ostrzegawcze, informacyjne oraz
instrukcje  obsługi  umieszczone  na  zabudowie  powinny  być  wykonane  w  języku  polskim;  2.8
Pozostałe wyposażenie i wymagania: instrukcja obsługi samochodu w języku polskim; samochód
zarejestrowany  i  ubezpieczony  na  terenie  kraju;  gaśnica,  apteczka  samochodowa;  udzielnie
gwarancji na dostawę na okres 12 lub 14 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru dostawy
(okres  gwarancji  uzależniony  od  wpisu  zamieszczonego  w  formularzu  ofertowym  przez
Wykonawcę);  Wszystkie  parametry  ujęte  w  w/w  wymaganiach  są  parametrami  minimalnymi.
2.9.Dopuszcza się sprzęt o parametrach wyższych. 2.10. Samochód fabrycznie przystosowany do
ruch  prawostronnego;  2.11.  Samochód  przy  odbiorze  zatankowany.  2.11.Odbiór  samochodu
pożarniczego  odbędzie  się  w  siedzibie  Zamawiającego.  Uwaga!  Zamawiający  dopuszcza
możliwość  zaoferowania  sprzętu  i  urządzeń  o  równoważnych  lub  lepszych  parametrach
technicznych. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne  do  opisywanych  przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego sprzęt i urządzenia spełniają
wymagania  określone przez Zamawiającego.  Podstawową formą wykazania,  że urządzenia są
równoważne lub o lepszych parametrach jest przedstawienie specyfikacji technicznej..

II.1.5) 

 
przewiduje  się  udzielenie  zamówień
uzupełniających

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
•

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

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

• Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę
oświadczenie w sprawie spełnienia warunków art. 22 ust. 1 Pzp.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę
oświadczenie w sprawie spełnienia warunków art. 22 ust. 1 Pzp.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę
oświadczenie w sprawie spełnienia warunków art. 22 ust. 1 Pzp.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę
oświadczenie w sprawie spełnienia warunków art. 22 ust. 1 Pzp.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę
oświadczenie w sprawie spełnienia warunków art. 22 ust. 1 Pzp.

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,
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wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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; 

• nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji  właściwego
organu -  wystawiony nie wcześniej  niż 3 miesiące 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.6) INNE DOKUMENTY

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

formularz ofertowy; -pełnomocnictwo (w razie potrzeby); Informacja: Ponadto na podstawie art. 24
ust 2a Pzp. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe,  w  szczególności,  gdy  wykonawca w wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego
niedbalstwa  nie  wykonał  lub  nienależycie  wykonał  zamówienie,  co  Zamawiający  jest  wstanie
wskazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania
o  udzielenie  zamówienia  wykonawcy,  który  udowodni,  że  podjął  konkretne  środki  techniczne,
organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków
zawodowych  w  przyszłości  oraz  naprawił  szkody  powstałe  w  wyniku  naruszenia  obowiązków
zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 90 
• 2 - okres gwarancji - 10 

IV.2.2) 
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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

1. W szczególności dopuszczalne są zmiany: a) korzystne dla zamawiającego w tym, przewidujące
niższą  cenę  udzielonego  zamówienia  niż  wynikająca  z  treści  oferty  bądź  szerszy  zakres
zobowiązania lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikałoby to z treści oferty sposób
zapłaty za udzielone zamówienie, w szczególności w ratach zamiast jednorazowej płatności lub w
większej  ich  liczbie,  bądź  przewidujące  dłuższy  termin  zapłaty,  b)  zmian  zakresu  rzeczowego
zamówienia na etapie realizacji umowy, w przypadku takiej konieczności, c) przewidujące dłuższy
termin  wykonania  zamówienia  na  skutek  obiektywnych  okoliczności,  których  nie  można  było
przewidzieć.  2.  Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian,  na które Zamawiający może
wyrazić  zgodę,  jednocześnie  nie  stanowią  one  zobowiązania  Zamawiającego  na  ich
wprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.rzekun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 
Rzekuniu ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, pokój nr 103..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
19.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Rzekuniu ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, 
pokój nr 103..

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

IV4.18) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy
IV.4.19) Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem
internetowej,  na  której  będą  zamieszczone  dodtakowe  informacje  dotyczące  dynamicznego
systemu zakupów:  nie dotyczy

IV.4.20) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja 
elektroniczna:  nie dotyczy.

Wójt
Stanisław Godzina 
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