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OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o warto ści 
szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość                               

kwoty 14 000 euro, a mniejszej niż wyrażoną w złotych równowartość                       
kwoty 137 000 euro 

Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Kłonówku   gm. Gózd 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
 

Zamieszczenie obowiązkowe 
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
 

Zamówienia publicznego 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
 
I.1) NAZWA I ADRES  

Nazwa: 
 
Urząd Gminy w Goździe  
 
Adres pocztowy: 
 
ul. Radomska 7 
 
Miejscowość: 
Kod pocztowy: 
Województwo: 
 
Gózd 
26-634 
mazowieckie 
 
Telefon: 
Fax: 
 
 
048 320-20-97, 048/ 384-04-00 
048 320-20-97, 048/ 384-04-00 
 
Adres strony internetowej zamawiającego: 
 
www.bip.gozd.pl 
 
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa  
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) OPIS 
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 
Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego   dla  Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Kłonówku    gm. Gózd 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia 
 
Dostawy 
 
Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
  „ Zakup używanego  średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego   dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłonówku gm. Gózd ” 
Minimalne parametry przedmiotu dostawy : - używany średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy, - rok produkcji - nie późniejszy niż 1989 r., aktualnie 
zarejestrowany na terenie Polski lub posiadający wszystkie  niezbędne dokumenty 
obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie kraju . – liczba osi 
minimum 2,  - silnik wysokoprężny /diesel/, - wspomaganie kierownicy, - sprawny 
technicznie, - bezwypadkowy, kolor czerwony, - przebieg samochodu nie więcej 
niż 40 000 km,  - samochód z jednomodułową kabiną załogi przystosowany do 
przewozu min. 6 osób /zarejestrowany/,   zbiornik na wodę o pojemności  
minimum 2000 litrów, -  zaczep do holowania ,  mieć na dachu uchwyty  do 
mocowania drabiny pożarniczej, bosaków i innego dodatkowego sprzętu 
technicznego, pożarniczego, - urządzenia sygnalizacyjne pojazdu 
uprzywilejowanego (świetlne i dźwiękowe ). Samochód musi być udostępniony do 
oględzin wraz z dokonaniem próby sprawności pojazdu i urządzeń,-. W przypadku 
negatywnego wyniku oględzin Zamawiający nie dokona zakupu 
 

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
 
Słownik główny 
 
Główny przedmiot 
34.14.42.10-3  wozy strażackie 
 
Dodatkowe przedmioty 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej 
 

Nie  
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
 

Nie  
 
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA  
 
 10 dni od daty podpisania umowy 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
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III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA  
Informacja na temat wadium 

wadium nie jest wymagane 
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

 
 Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis 
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
wymagania określone w ustawie i w niniejszej SIWZ oraz 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 dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy . 

5) udzielają co najmniej rocznej gwarancji 
6) przedstawią dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu. 

 
 

Spełnienie powyższych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego 
dokonywanej metodą tj. spełnia – nie spełnia , w oparciu o dokumenty , oświadczenia        
i inne materiały stanowiące  załączniki do oferty przedłożonej przez Wykonawcę .  
 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w rozdz.  SIWZ 
Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie 
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej 
zapisanej stronie ) oraz oświadczenia : 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie 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 określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
pzp, załącznik nr 2 

3) oświadczenie o udzielonej gwarancji załącznik nr 3 
4) zdjęcia oferowanego pojazdu/ wygląd zewnętrzny oraz wnętrze /  
5) oświadczenie o stanie technicznym pojazdu / nie posiadaniu usterek i wad 

/ załącznik Nr 5  
6) wypełniony druk oferty zał. nr 1 
7) Pojazd zarejestrowany i ubezpieczony – kopia dowodu rejestracyjnego.    
8) W przypadku sprowadzonego z poza terytorium Polski samochodu  nie 

zarejestrowanego i nie ubezpieczonego, samochód winien być oclony, 
posiadać badanie techniczne rozszerzone, aktualną opinię techniczną 
rzeczoznawcy o oferowanym pojeździe, oraz inne dokumenty niezbędne do 
zarejestrowania pojazdu w kraju. 
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SEKCJA IV: PROCEDURA  
 
IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 

Przetarg nieograniczony 
 
 
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert 
 
Najniższa cena – 100 % 
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna 
 

Nie  
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : 
www.bip.gozd.pl  
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
 
Formularz SIWZ został udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej .                      
Istnieje możliwość otrzymania formularza w siedzibie Zamawiającego                                  
Gózd, ul. Radomska 7 pokój nr 113  
 
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiaj ący 
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie 
uzyskania tego opisu: 
 
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli 
zamawiający przewiduje nagrody: 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
 
Data: 13.10.2009r.   Godzina: 10.00 

 
Miejsce: Urząd Gminy  w Goździe ul. Radomska 7  I piętro , pokój 113  
 

IV.3.5) Termin związania ofertą: 
 
okres w dniach: 30 / od ostatecznego terminu składania ofert / 
 
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu / programu ze środków 
Unii Europejskiej: 

 
Gózd, dnia 05.10.2009r. 

 

Otrzymują:                                                                                                                                    
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1.a/a                                                                                                                                               
2.Biuletyn – Urzędu  Zamówień Publicznych   - 05.10.2009r.                                                                         
3.Strona internetowa www.bip.gozd. pl   - 05.10.2009r.                                                                                    
4.Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Goździe – 05.10.2009r.  

 
 

 

 
 
 


