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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna , ul. Michała 55a, 46-083 Stare Siołkowice, 

woj. opolskie. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.popielow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie 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 dla OSP Stare Siołkowice. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis i zakres 

zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego z zabudową kontenerową i napędem 4x2 dla OSP Stare Siołkowice. 2. 

Zakres robót obejmuje dostawę do siedziby OSP, fabrycznie nowego (rok produkcji 2011), 

samochodu ratowniczo-gaśniczego, posiadającego Świadectwo Dopuszczenia CNBOP, 

spełniającego wymagania techniczno-użytkowe określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących 

zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 

także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania oraz przeszkolenie 

przedstawicieli Zamawiającego z obsługi samochodu i zainstalowanych w nim urządzeń. 3. 

Minimalne dane techniczne samochodu. A. Silnik i podwozie z kabiną. - Silnik wysokoprężny o 

mocy min. 125KM o zapłonie samoczynnym, spełniający normę emisji spalin EURO 4. - 

Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg . - Skrzynia biegów manualna 6 biegowa. - Układ 

napędowy 4x2, napęd na tylną oś. - Tylna oś z kołami bliźniaczymi. - Kabina zespolona, 

jednoczęściowa, czterodrzwiowa w układzie miejsc 1+2+4, przeszklona w części osobowej, 

wyposażona w: - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, - elektrycznie 

sterowane lusterka, - lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie, - centralny zamek, - 

poduszka powietrzna co najmniej dla kierowcy, - przedział osobowy wyłożony tapicerką i 

podsufitką, - oświetlenie przedziału kierowcy i przedziału pasażerskiego, - komputer pokładowy, 

- komplet opon zimowych. - Centralny zamek zdalnie sterowany plus imobillizer, - Regulowany 

fotel kierowcy w trzech płaszczyznach, - Zagłówki foteli przednich i tylnych z pełną regulacją na 

wysokość, - Pasy bezpieczeństwa - 3-punktowe na przednich i tylnych fotelach, - Trójkąt 

ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, - Radio - odtwarzacz CD-RDS plus MP3 plus 2 głośniki, - 

Klimatyzacja, - Wymiary pojazdu: - Rozstaw osi 4332mm - Długość samochodu 6100mm B. 

Samochód musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i 

świetlne) pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwić podawanie 

komunikatów słownych. Belka świetlna z napisem /STRAŻ/ i lampka błyskowa koloru 

niebieskiego z tyłu samochodu. Lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na 

wysokości przednich lusterek samochodu, reflektor pogorzeliskowy. Tablice magnetyczne z 

napisem STRAŻ. C. Wyposażenie dodatkowe: - układy bezpieczeństwa ABS+EBV 

(elektroniczny korektor siły hamowania) + AFU (wspomaganie nagłego hamowani) + cztery 

hamulce tarczowe, - ESP/ASR, - hak holowniczy typu kulowego do przyczep o masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3500 kg oraz gniazdo elektryczne do przyczepy, znormalizowane 12 V, - 

wyciągarka elektryczna o sile uciągu minimum 3500 kg, z silnikiem: 5,5KM/12V, zdalnie 

sterowana przekładnia trzystopniowa planetarna, hak, prowadnica rolkowa, zamontowana z 

przodu samochodu, - orurowanie z przodu samochodu - instalacja antenowa na pasmo radiowe 

148 MHz oraz instalacja do podłączenia radiotelefonu MOTOROLA GM 360. 4. Zabudowa 

pożarnicza kontenerowa. A. Zabudowa nadwozia musi zostać wykonana z materiałów 



odpornych na korozję. B. Skrytki na sprzęt i wyposażenie: - rozmieszczenie skrytek i mocowań 

na sprzęt wg. wskazań Zamawiającego, - ilość skrytek 5 w układzie 2+2+1, - wewnętrzne 

poszycie wykonane z anodowej blachy aluminiowej, - możliwość odprowadzania wody z ich 

wnętrza, - zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi, wspomaganymi systemem 

sprężynowym, - wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane 

na klucz (jeden klucz pasuje do wszystkich zamków), - szuflady i wysuwane tace muszą 

blokować się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadać zabezpieczenie przed 

całkowitym wyciągnięciem, - półka sprzętowa przeznaczona do mocowania piły spalinowej, - 

półki sprzętowe muszą być wykonane z aluminium, z możliwością regulacji położenia 

(ustawienia wysokości półek w zależności od potrzeb), - wszystkie skrytki muszą być 

wyposażone w oświetlenie włączane w kabinie kierowcy i z przedziału pasażerskiego, - skrzynia 

na sprzęt o wymiarach 300/400/200 mm, - mocowanie dla dwóch aparatów oddechowych, - 

stojak na węże tłoczne W75 - 3 szt., C. Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego, 

z nawierzchnią antypoślizgową, z możliwością przewozu sprzętu pożarniczego, drabiny 

nasadkowej oraz wężów ssawnych. D. Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy z 

możliwością napełniania z hydrantu o wydajności min 65 l/min przy ciśnieniu 40 bar (z płynną 

regulacją), dozownikiem środka pianotwórczego i zbiornikiem wody o pojemności 300l oraz 

linia szybkiego natarcia o długości węża min. 50 m, umieszczonego na zwijadle ręcznym 

zakończonym prądnicą wodno-pianową. 5. Kolor samochodu. A. Kabina i zabudowa w kolorze 

czerwonym RAL 3000. B. Żaluzje skrytek w kolorze srebrnym. C. Dodatkowo wykonawca musi 

wykonać napisy na samochodzie, zawierające oznaczenia jednostki, zgodnie z ustaleniami z 

Zamawiającym. 6. Parametry nieokreślone w niniejszej specyfikacji muszą spełniać wymagania 

techniczno-użytkowe określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 

zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 

wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. 7. Okres gwarancji: - gwarancja na 

silnik i podzespoły min. 24 miesięcy - gwarancja na nadwozie (perforacje blach) min. 72 

miesięcy (6 lat) - gwarancja na powlokę lakiernicza min. 36 miesięcy 8. Wykonawca 

zobowiązany będzie udzielić na cały dostarczony samochód gwarancji jakości, na opisanych 

poniżej warunkach. - Termin gwarancji zaczyna bieg z dniem podpisania protokołu przekazania 

samochodu. - W przypadku wystąpienia usterek w przedmiocie umowy w okresie gwarancji 

wykonawca winien je usunąć na własny koszt w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, po 

konsultacjach z wykonawcą. - Za nieterminowe usunięcie usterek, wykonawca zobowiązany 

będzie zapłacić karę pieniężną. - Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, 

bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. - Jeżeli zakres naprawy będzie wymagał 

przewiezienia samochodu, to koszt tego transportu ponosi Wykonawca. - Wykonawca najpóźniej 

w dniu przekazania samochodu dostarczy Zamawiającemu umowę gwarancyjną, zawierającą 

wszystkie warunki określone powyżej (w tym podpunkcie).. 

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: Zakończenie: 

15.10.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 

Szczegóły dostarczenia wadium określone zostały w SIWZ 

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. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawca musi się wykazać udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu 

ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. jednej 

dostawy w zakresie rzeczowo-finansowym porównywalnym z niniejszym 

zamówieniem. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie 

mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). 

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 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

 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 

 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.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

a) wypełnionego formularza ofertowego wg załącznika Nr 1 do niniejszej SIWZ b) 

pełnomocnictwa do podpisania oferty ( w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje 

Pełnomocnik) c) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych 

do wykonania zamówienia - tylko w przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie nie dysponuje 

osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, d) wykazu podwykonawców 

(jeżeli dotyczy) 

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.popielow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Popielów ul. Opolska 13, 46-090 Popielów. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30.08.2011 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, I 

piętro Kancelaria Wójta Gminy Popielów. 

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 

 
 


