
Drawno: Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie 4x4 dla jednostki 

OSP Drawno. 

Numer ogłoszenia: 119448 - 2009; data zamieszczenia: 24.04.2009 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy , ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 095 7682031, faks 095 7682031. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.drawno.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 nowego lekkiego samochodu 

ratowniczo - gaśniczego o napędzie 4x4 dla jednostki OSP Drawno.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagania dla lekkiego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 1. Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg 2. Typ 

podwozia - napęd 4x4 - napęd stały na obie osie - kabina kierowcy jednomodułowa przystosowana do 

przewozu 6 osób w układzie 1+1+4 - ilość drzwi w kabinie min.2 - siedzenia skierowane przodem do 

kierunku jazdy - przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką 3. Silnik wysokoprężny, 

czterosuwowy z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem 4. Moc silnika nie mniejsza niż 110 KM 5. 

Skrzynia biegów manualna, 5-cio biegowa, zsynchronizowana 6. Układ kierowniczy ze wspomaganiem 7. 

Układ hamulcowy Dopuszcza się brak systemu ABS 8. Zabudowa - zabudowa samonośna z profili 

odpornych na korozję - pokrycia zewnętrzne zabudowy - blacha aluminiowa - poszycia wewnątrz 

zabudowy - blacha aluminiowa łezkowa - skrytki na sprzęt zamykane żaluzjami wodo - i pyłoszczelnymi - 

z tyłu zabudowy - żaluzja - półki aluminiowe mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne 

wyposażenie pożarnicze: a) agregat wysokociśnieniowy wraz ze zbiornikiem wody (ok.300 l.) b) zwijadło 

wysokociśnieniowe zakończone prądownicą c) lekki zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa 

technicznego marki Lukas, typ Kombi d) agregat prądotwórczy EC 2200 - dach wykonany w formie 

podestu roboczego pokryty blachą ryflowana - wokół dachu barierka ochronna - z tyłu zabudowy drabinka 

wejściowa 9. Kolorystyka - kabina i zabudowa w kolorze czerwonym RAL 3000 - nadkola oraz zderzaki w 

kolorze białym 10. Wyposażenie - belka świetlna z napisem STRAŻ - generator sygnałów świetlnych i 

dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych - lampa błyskowa koloru niebieskiego z 

tyłu samochodu - lampy błyskowe niebieskie pulsacyjne zderzakowe z przodu pojazdu - radiotelefon 

samochodowy marki Motorola, typ GM 360 o parametrach: a) częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 

1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA - oświetlenie 

przedziału ładunkowego włączane automatycznie po otwarciu schowka, główny wyłącznik oświetlenia 

schowków zainstalowany w kabinie kierowcy 11. Wyposażenie dodatkowe - hak z tyłu pojazdu Parametry 

nieokreślone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-

gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych -



edycja druga- marzec 2006 lub Wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi dla samochodów ratowniczo-

gaśniczych KG PSP -CNBOP- czerwiec 2002 z wyłączeniem elementów wyposażenia nie wchodzących w 

skład zamówienia. Samochód musi posiadać aktualny certyfikat zgodności lub pozytywną opinię CNBOP. 

Zamawiający dysponuje kwotą na zrealizowanie zamówienia w ilości 121000 zł netto.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.00-0. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009. 

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

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie 

art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy spełniający następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 2 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz wykonanych przez wykonawcę, co 

najmniej 3 dostaw w okresie ostatnich 2 lat samochodu pożarniczego o wartości nie mniejszej niż 

80000 zł każda, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Do wykazu 

należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w wykazie zostały 

wykonane należycie. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie 

złożonych oświadczeń oraz dokumentów załączonych do oferty.. 

 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty i oświadczenia 

składane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Aktualny odpis z 

właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. ustawy składane w trybie art. 44 p. z. p. ( 

załącznik nr 4) 3. Wykaz wykonanych przez wykonawcę, co najmniej 3 dostaw w okresie 2 lat 

samochodu pożarniczego o wartości nie mniejszej niż 80000 zł każda, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie (załącznik nr 8). Do wykazu należy załączyć dokumenty 

potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w wykazie zostały wykonane należycie. Dokumenty i 

oświadczenia składane w celu potwierdzenia, że przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom 

określonym przez zamawiającego 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył opis 

techniczny oferowanego pojazdu zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ. Wykonawca załącza 



rysunki poglądowe pojazdu i inne informacje zgodnie z Załącznikiem nr 1 w celu wykazania, że 

spełnienia wymagania określone w Załączniku nr 1. Pozostałe wymagane elementy oferty 5. Oferta 

cenowa (załącznik nr 3) 6. Inne dokumenty upoważnienia pełnomocnictwa uprawniające osobę 

osoby podpisujące ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika to z dokumentu, o którym mowa w 

punkcie 1. 7. W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy załączyć dokument 

ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania podmiotów w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 8. Warunki serwisu i gwarancji (załącznik nr 7) 9. Oświadczenie 

dotyczące utajnienia informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (załącznik nr 5). 10. 

Oświadczenie dotyczące wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcy (załącznik nr 6).. 

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.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.drawno.pl. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Drawno 

ul. Kościelna 3 73-220 Drawno pok. nr 9. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2009 

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Drawno ul. Kościelna 3 73-220 Drawno sekretariat urzędu. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

 


