Gózd: Dostawa fabrycznie nowego Samochodu lekkiego
pożarniczego nowego dla OSP Grzmucin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd , ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048
3202097, faks 048 3202097.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego
Samochodu lekkiego pożarniczego nowego dla OSP Grzmucin.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Pojazd musi spełniać
wymagania narzucone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym Dz. U z
2005, nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami 2. Pojazd musi spełniać wymagania określone w
rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz
Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby
Więziennej i Straży Pożarnej Dz. U. z 2004 r. Nr 262, poz. 2615. 3. Wymagania Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a
także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania Dz. U. z 2007 nr 143, poz.
1002. 4. Samochód musi posiadać homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie z ustawą z
dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym Dz. U z 2005, nr 108, poz. 908 z późniejszymi
zmianami. 5. Posiadać oznakowanie zgodne z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki
transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej dane do oznakowania
przekażą odbiorcy w trakcie realizacji zamówienia. 6. Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące
montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z

fabrycznej gwarancji mechanicznej. 7. Urządzenia elektroniczne muszą spełniać wymagania normy
PN-S-76020 Pojazdy drogowe. Urządzenia elektroniczne pojazdów samochodowych. Ogólne
wymagania i metody badań lub równoważnych norm europejskich. 8. Instalacja elektryczna pojazdu
musi spełniać wymagania normy PN-S-76021 Instalacja elektryczna pojazdów samochodowych.
Wymagania i metody badań lub równoważnych norm europejskich. 9. Urządzenia świetlne błyskowe
oraz sygnały dźwiękowe powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r. Nr 32 poz. 262 ze zm. 10. Stawka podatku VAT 8 %
zgodnie z zał. nr 3 poz. 129-131, ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług,
dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.
Wymagania techniczne: WYSZCZEGÓLNIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYGH dla samochodu
marki Model . Lp. Parametry techniczne minimalne wymagania 1. Rok produkcji 2012. 2. Rodzaj
pojazdu: samochód specjalny na bazie fabrycznego pojazdu z homologacją osobową 9 miejscową
3. Rodzaj nadwozia : BUS, przeszklony w całości 4. Drzwi tylne : drzwi dwuskrzydłowe rozwieralne,
przeszklone 5. Drzwi boczne : prawe przesuwne 6. Opony letnie min. klasy średniej na felgach
stalowych min.15 sztuk 4 7. Opony zimowe: min. klasy średniej 4 sztuki w rozm. jw. z felgami
stalowymi 8. Położenie silnika : z przodu 9. Napęd: na oś przednią 10. Typ silnika : wysokoprężny,
turbodoładowany, spełniający wymogi normy min. EURO-5 11. Pojemność : max. 2300 cm3 12. Moc
: min. 85kW-114KM 13. Max. moment obrotowy: od 300 Nm 14. Średnie zużycie paliwa - wg danych
katalogowych: Nie większe niż 8,0l-100k 15. Skrzynia biegów: manualna 6 biegowa+ bieg wsteczny
16. Niezależne zawieszenie kół przednich i tylnych 17. DMC: do 3500 kg 18. Długość : min. 5100
mm 19. Rozstaw osi: od 3300 mm 20. Szerokość zew. z lusterkami do 2400 mm 21. Wysokość
całkowita pojazdu bez obciążeń: do 2000 mm 22. Dopuszczalna ładowność: min. 900 kg 23.
Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy
w temperaturach od -25oC do +50oC. Wyposażenie: 24. Poduszki powietrzne dla kierowcy i
pasażera 25. System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych 26. Tempomat 27. Hamulce
tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu z ABS 28. Klimatyzacja z regulacją ręczną w kabinie
kierowcy, dodatkowo klimatyzacja przedziału pasażerskiego z osobną regulacją 29. Ogrzewanie
przestrzeni pasażerskiej 30. Wspomaganie układu kierowniczego 31. Ilość miejsc siedzących wraz z
kierowcą 9 32. Fotel kierowcy z regulacją wysokości 33. Podłokietnik przy siedzeniu kierowcy 34.
Siedzenia w układzie: - kierowca + podwójne siedzenie - II rząd kanapa trzymiejscowa - III rząd:
kanapa trzymiejscowa ze składanym oparciem 35. Oparcie miejsca od strony drzwi prawych
przesuwnych w II rzędzie za kabiną kierowcy składane i odchylane w sposób ułatwiający wsiadanie i
wysiadanie do III rzędu siedzeń za kabiną kierowcy 36. Szybki błyskawiczny demontaż III rzędu
siedzeń 37. Szyby sterowane elektrycznie w kabinie kierowcy 38. Lusterka zewnętrzne regulowane

elektrycznie 39. Przednie światła przeciwmgielne 40. Tapicerka welurowa lub materiałowa 41. Pasy
bezpieczeństwa bezwładnościowe, trójpunktowe dla wszystkich miejsc siedzących 42. Zdalnie
sterowany centralny zamek 43. Zabezpieczenie antykradzieżowe immobiliser, autoalarm 44. Alarm
antywłamaniowy z własnym zasilaniem 45. Światła do jazdy dziennej, włączane automatycznie 46.
Trzecie światło stop 47. Pełnowymiarowe koło zapasowe 48. Lakier w kolorze srebrnym 49. Radio z
odtwarzaczem CD + min 2 głośniki 50. Zamontowany hak holowniczy-odpinany Wyposażenie
specjalne i elementy uprzywilejowania w ruchu: 51. Zamontowany w kabinie radiotelefon Motorola
GM 360 lub równorzędny wraz z instalacją antenową w zakresie 136-174 MHz o mocy do 25W, min.
225 kanałów 52. W pasie przednim zamontowane dwie lampy typu LED niebieskie wraz z instalacją
i oddzielnym włącznikiem umiejscowionym w zasięgu kierowcy 53. Oznakowanie dla pojazdu
uprzywilejowanego belka świetlna zespolona typu LED z napisem STRAŻ, z sygnalizacją
dźwiękową z wbudowanym głośnikiem o mocy min. 100W, w tylnej części pojazdu, na lewej
krawędzi dachu umieszczona pojedyncza lampa typu LED 54. Generator sygnału akustycznego ze
wzmacniaczem mowy sterowany manipulatorem w mikrofonie na elastycznym przewodzie 55.
Ściany boczne: tapicerowane w części osobowej 56. Badania techniczne OSKP, oświadczenie
wykonawcy, KRS, REGON, PKD, po zabudowie samochód jest pojazdem specjalnym pożarniczym
57. Podłoga pokryta wykładziną anty poślizgową w części osobowej Warunki dodatkowe dla pojazdu
samochodowego uprzywilejowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia zgodne z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej
Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r.: 58. Pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej z folii
odblaskowej, po obu stronach pojazdu napisy STRAŻ, numery operacyjne powyższe wykona
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia 59. Samochód musi
posiadać ubezpieczenie AC, OC i NW na pierwszy rok eksploatacji Gwarancja: 60. Mechaniczna
minimum 24 miesięcy 61. Na perforację nadwozia minimum 96 miesięcy 62. Na lakier minimum 24
miesięcy 1. Zamieszczenie w ofercie przez Wykonawcę parametrów niezgodnych niż podane ww
tabeli skutkować będzie nie spełnieniem wymagań stawianych przez Zamawiającego, w
konsekwencji, czego, powodować będzie odrzuceniem złożonej oferty w myśl art. 89 ust 1 pkt 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca przedmiotu
zamówienia przekaże Zamawiającemu pojazd wraz z wymaganą dokumentacją , w tym instrukcję
obsługi w języku polskim, dokumenty gwarancji i świadectwo homologacji. 3. Samochód musi być
fabrycznie nowy, nieużywany. 4. Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu
drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą
Prawo o ruchu drogowym. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji, które wraz z
opisem technicznym potwierdzającym podane parametry, należy załączyć do oferty..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie



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
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował

o

min. 1 dostawę samochodu strażackiego o wartości nie mniejszej niż wartość składanej
oferty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające fakt, że dostawy zostały
wykonane należycie.
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 spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości,
przedmiotu,

dat

wykonania

i

odbiorców,

oraz

załączeniem

dokumentu

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy



aktualne

zaświadczenie

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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



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



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:


próbki, opisy lub fotografie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.gozd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
Goździe ul. Radomska 7, 26-634 Gózd.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Goździe ul. Radomska 7, 26-634 Gózd.
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

