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Rzekuń dnia, 02.03.2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Borawe.

Numer ogłoszenia: 21845 - 2016; data zamieszczenia: 02.03.2016

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. 149, 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
skrzynkowe, uchylne, plastikowe; samochód - kolor czerwony; jednomodułowa, czterodrzwiowa.
min.  6  osób  z  szybami  opuszczanymi  automatycznie;  kabina  podnoszona  hydraulicznie;
wspomaganie  kierownicy;  izolacja  cieplna  ścian,  sufitu  i  podłogi;  podłoga  w przedziale  załogi
wykończona  blachą  antypoślizgową;  4  uchwyty  do  aparatów  ODO  typu  jednobutlowego;  pod
siedzeniami miejsce na drobny sprzęt i narzędzia; stopnie wykonane z kratownicy antypoślizgowej;
ogrzewanie  kabiny  załogi  zależne  od  pracy  silnika;  oświetlenie  wewnętrzne  kabiny  LED;
niezależne oświetlenie robocze dla dowódcy,2.2. Silnik: silnik wysokoprężny, turbo doładowany o
mocy min. 220 KM (diesel),2.3. Skrzynia biegów: automatyczna,napęd 4x2 z blokadą mostu plus
rzutniki  antypoślizgowe,  2.4.  Wyposażenie  dodatkowe:sygnalizacja  dźwiękowa  pojazdu
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uprzywilejowanego,  modulator  dźwięków  wraz  z  manipulatorem,  zestaw
rozgłoszeniowy,sygnalizacja świetlna pojazdu uprzywilejowanego, belka świetlna ostrzegawcza z
napisem STRAŻ w technologii LED, zestaw lamp naprzemiennych zderzakowych w technologii
LED,  zestaw  lamp  naprzemiennych  na  tylnej  zabudowie  pojazdu  w  technologii  LED,  lampa
ostrzegawcza LED na tylnej zabudowie, zestaw lamp błyskowych barwy pomarańczowej na tylnej
zabudowie pojazdu, dodatkowe sygnały dźwiękowe, pneumatyczne, osłony lamp ostrzegawczych z
blachy kwasoodpornej,  osłony oświetlenia  pojazdu  z  blachy kwasoodpornej,  zdalnie  sterowana
wyciągarka elektryczna o uciągu 15000lbs, pneumatycznie podnoszony maszt oświetleniowy wraz
z ruchomą głowicą wyposażoną w dwie najaśnice LED z funkcją sterowania obrotem najaśnic z
poziomu  ziemi,  manipulator  dodatkowy do  radiostacji  przewoźnej  zainstalowany  w  przedziale
autopompy,zestaw nagłośnienia kabiny, kongur ochronny płaszczyzny czołowej wykonany z rury
kwasoodpornej  wraz  z  4  lampami  dalekosiężnymi,  złącze  podtrzymania  powietrza  w  układzie
pneumatycznym  pojazdu,  dodatkowe  halogeny  dalekosiężne  zainstalowane  w  osłonie
przeciwsłonecznej podszybia, oświetlenie robocze pola pracy wokół pojazdu w technologii LED,
oznakowanie  pojazdu  numerami  operacyjnymi,  nazwa  jednostki,  herbem  według  wskazań
zamawiającego,  oznakowanie  refleksyjne  pojazdu,  komplet  linni  ssawnej,  2.5.
Zabudowa:oryginalna  zabudowa  pożarnicza,  konstrukcja  wykonana  z  profili  aluminiowych
zamkniętych, poszycie zewnętrzne z blachy aluminiowej, skrytki sprzętowe na bokach pojazdu,
kryte  żaluzją  aluminiową  oraz  jeden  z  tyłu  zabezpieczający  autopompą,  schowki  otwierane  z
możliwością  wykorzystania  jako  podesty  robocze,  żaluzje  aluminiowe pyło-  i  wodoszczelne,  z
uszczelkami  bocznymi,  ze  wspomaganiem  otwarcia  i  systemem  wykluczającym  samoczynne
opadanie, konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzanie wody z ich wnętrza, przegrody na węże
tłoczne  W52 i  W75,  dach  pojazdu  użytkowy wyłożony blachą  aluminiową łezkową,  na  dachu
uchwyty na drabinę, na dachu skrzynia aluminiowa na sprzęt, balustrada ochronna wykonana jako
jednolita nierozłączna część z nadbudową, z tyłu nadwozia nierdzewna drabina wejściowa na dach,
kogut, sygnał cofania z lampą sygnalizacyjną, 2.6 Instalacja wodno-pianowa: autopompa napędzana
przez  przystawkę  wyjścia  mocny  o  wydajności  4800l/min.,  niezależne  ogrzewanie  przedziału
autopompy, zbiornik wodny 2700 l z falochronami i włazem rewizyjnym, z tworzywa sztucznego
konserwowany  obustronne  lakierem,  zbiornik  na  środek  pianotwórczy  o  pojemności  250l,
automatyczny moduł zasysania wody, zbiornik wyposażony w instalacje napełniania z hydrantu
jeden króciec W75, zbiornik wyposażony w instalację przelewową z możliwością grawitacyjnego
opróżniania,  instalacja  zalewania  zbiornika  przez  autopompę,  dwie  linie  ssawne  zakończone
nasadami,  instalacja  tłoczna  (wodna)  autopompy  4xW75,  1xW52,  linia  szybkiego  natarcia  na
elektrycznym  zwijadle  wraz  z  wężem  wysokociśnieniowym  o  długości  ok  40  m  zakończona
prądownicą  wodną  W25  Turbo,  instalacja  podawania  piany,  przedział  autopompy  powinien
posiadać  tablicę  z  manometrem,  elektrycznym  wskaźnikiem  poziomu  wody,  elektronicznym
wskaźnikiem środka pianotwórczego, wyłącznikiem silnika pojazdu STOP, regulatorem obrotów
silnika,  manometrem ciśnienia  wody,  2.7  Instalacja  elektryczna:  instalacja  24V wyposażona  w
wyłącznik  główny  umiejscowiony  w  kabinie  załogi,  oświetlenie  schowków  wewnętrzne  w
technologii  LED, włączana  z  kabiny załogi,  sygnalizacja  otwarcia  skrytek  w kabinie  kierowcy,
sygnał cofania z białą lampą oraz sygnałem dźwiękowym, lampy obrysowe i boczne, złącze do
ładowania  akumulatorów  podczas  postoju  pojazdu,  2.8.  Wymagania  dodatkowe  samochód
używany. rok produkcji  od 1998 r.,  przebieg do 70.000 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, 2.9 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
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dostawy (okres gwarancji uzależniony od wpisu zamieszczonego w formularzu ofertowym przez
Wykonawcę),  Wszystkie  parametry  ujęte  w  w/w  wymaganiach  są  parametrami  minimalnymi.
2.10.Dopuszcza się sprzęt o parametrach wyższych. 2.11. Samochód fabrycznie przystosowany do
ruch  prawostronnego.  2.12.  Samochód  przy  odbiorze  zatankowany.  2.13.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.

II.2)  CZAS  TRWANIA  ZAMÓWIENIA  LUB  TERMIN  WYKONANIA: Zakończenie:
21.03.2016.

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.
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• 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, 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; 

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
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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) 
 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:
10.03.2016 godzina 11:00, 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
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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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