
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy  

Roźwienica: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-

gaśniczego 

Numer ogłoszenia: 222538 - 2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrowicach , Bystrowice, 37-565 

Roźwienica, woj. podkarpackie, tel. 16 622 58 22 wew. 30. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.rozwienica.itl.pl/bip 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa lekkiego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego spełniającego parametry 

normy PN-EN 1846-1: o n/w parametrach: Dane pojazdu i zabudowy 1. Dane techniczne podwozia 

- auto fabrycznie nowe rok produkcji 2013 lub 2014 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 

3500 kg - podwozie z kabiną modułową czterodrzwiową w kolorze czerwonym - zderzaki i nadkola 

w kolorze białym - rozstaw osi w granicach 3600 mm do 3800 mm - maksymalna długość pojazdu 

6600 mm - maksymalna wysokość pojazdu 2600 mm 2. Dane techniczne silnika i napędu. - silnik 

wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności od 2200 ccm do 2400 ccm - maksymalny 

moment obrotowy od 300 Nm do 330 Nm - moc maksymalna od 120 KM do 130 KM - silnik 

spełniający normy spalin EURO 5 - skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa, plus wsteczny - układ 

jezdny 4x2 napęd na tylną oś na podwójnych kołach wyposażony w system ESP i blokadę 



mechanizmu różnicowego tylnej osi - układ kierowniczy ze wspomaganiem - układ hamulcowy 

wyposażony w ABS oraz układ wspomagania nagłego hamowania - hamulce tarczowe na obu 

osiach 3. Kabina - kabina czterodrzwiowa 6 osobowa w układzie 1+1+4 - przedział wyłożony 

materiałami tapicerskimi - poduszka powietrzna dla kierowcy - centralny zamek z dwoma kluczami i 

pilotem - lusterka boczne sterowane elektryczne i podgrzewane - szyby w drzwiach przednich 

sterowane elektrycznie w tylnych przesuwane - klimatyzacja manualna - radio CD z głośnikami w 

kabinie plus sterowanie pod kierownicą - gniazdo 12V- 2szt. - radiotelefon Motorolla GM 360 4. 

Zabudowa pożarnicza - sygnalizacja świetlno-dźwiękowa (belka, generator sygnałów, głośnik), 

lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu, lampy przednie błyskowe stroboskopowe 

umieszczone nad przednim zderzakiem w atrapie samochodu- światła wykonane w technologii LED 

- oświetlenie przedziału sprzętowego typu LED włączane z kabiny kierowcy i automatycznie po 

otwarciu żaluzji - oświetlenie wnętrza kabiny wyłącznie automatycznie w kabinie kierowcy - 

konstrukcja zabudowy szkieletowa wykonana z kształtowników ze stali nierdzewnej - oświetlenie 

pola pracy; dwa reflektory po bokach zabudowy; jeden z tyłu - Dach w formie podestu roboczego 

pokrytego blachą antypoślizgową, wytrzymały na obciążenie dwóch strażaków i przewożonego 

sprzętu (węży ssawnych, drabin itp.) - oświetlenie platformy dachowej za pomocą reflektora - 

żaluzję w kolorze naturalnym, aluminiowe, pyło i wodo szczelne w układzie 2+2+1 zamykane 

jednym kluczykiem o wymiarach minimalnych; boczne 11800mm tylna 800mm. - półka stała pod 

sprzęt p/poż wykonana z materiałów niekorodujących zamontowane wg zapotrzebowania jednostki 

szt.2 - uchwyty i mocowania na w/w półkach pod sprzęt p/poż zamontowane wg zapotrzebowania 

jednostki. - szuflada wysuwana z uchwytami pod pompę PO5; z tyłu pojazdu - szuflada wysuwana z 

uchwytami pod pompę WT30X - szuflada wysuwana z uchwytami na montaż urządzeń strażackich 

(np. agregat prądotwórczy, aparaty powietrzne) - półki z przegrodami na węże tłoczne; półki mają 

pomieścić po 8 szt. W52 i W75 - skrzynia na dach na sprzęt p/poż - na dachu mocowania pod trzy 

węże ssawne W110 długości 2,5, oraz trzy węże ssawne W75 długości 2,5m. - na dachu 

mocowanie pod drabinę przęsłową na dwa przęsła - maszt pneumatyczny mocy 2000W sterowany 

ręcznie, zasilany sprężarką z układu elektrycznego lub z agregatu prądotwórczego, wysokość 

masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora min 1,5m, stopień ochrony reflektorów IP55. 

Maszt zamontowany z tyłu pojazdu. - pojazd wyposażony w opony całoroczne - hak holowniczy 

zaczep kulowo-oczkowy - orurowanie wzmacniające przedni zderzak - wyciągarka elektryczna o 

mocy 5,5km i uciągu 3600 kg sterowana z kabiny kierowcy - gniazdo z zasilaniem 12V- 2szt. - 

główny wyłącznik prądu urządzeń pozafabrycznych - gniazdo ładowania akumulatorów 

umiejscowione obok siedzenia kierowcy z kontrolką ładowania - prostownik ładowania akumulatora 

kompatybilny z gniazdem w samochodzie - numery operacyjne na pojeździe wg Dz. Urz. KG PSP 

Nr 1, poz.8 5. Warunki gwarancji pojazdu - silnik, podzespoły i zabudowa- 24 m-ce - perforacja 



podwozia 72 m-ce - powłoka lakiernicza 36-mcy 6. Pojazd musi posiadać aktualne świadectwo 

CNBOP. 

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: 20.08.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

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 

o działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 

posiadania specjalnych uprawnień 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej jednej dostawy 

samochodu strażackiego o parametrach odpowiadających pzredmiotowi zamówienia w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Należy przedłożyć wypełniony 

wykaz dostaw wraz z poświadczeniem należytego wykonania dostawy zamawiający uzna 

warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dostawę co najmniej jednego lekkiego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z poświadczeniem prawidłowości wykonania 

zamówienia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 



 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

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: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 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 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; 

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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których 

autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.rozwienica.itl.pl/bip 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Roźwienica 37-565 Roźwienica Roźwienica 1. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

11.07.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Roźwienica 37-565 Roźwienica Roźwienica 1 

Pokój Nr 2. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 09.08.2014. 

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 

 

 


