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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Mokrsko , Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, woj. łódzkie, tel. 
0 43 841 18 18, faks 043 886 32 77. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokrsko.akcessnet.net 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa uŜywanego samochodu 
poŜarniczego dla jednostki OSP w miejscowości OŜarów. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot 
zamówienia dotyczy dostawy uŜywanego samochodu poŜarniczego dla jednostki OSP w 
miejscowości OŜarów o następujących parametrach: - Rok produkcji - nie starszy niŜ 1991 
rok; - Przebieg - nie więcej niŜ 45 000 km; - Rodzaj silnika: wysokopręŜny o mocy nie 
mniejszej niŜ 155 kW; - Autopompa dwustopniowa: a) niskiego ciśnienia o wydajności nie 
mniejszej niŜ 2400 l/minutę, b) wysokiego ciśnienia o wydajności nie mniejszej niŜ 200 
l/minutę. - Zbiornik na wodę o pojemności nie mniejszej niŜ 1500 litrów; - Dwa węŜe 
szybkiego natarcia nie krótsze niŜ 50 m; - Samochód wyposaŜony w drabinę poŜarniczą; - 
Boki pojazdu zabudowane zasuwanymi roletami ( po trzy z lewej i prawej strony oraz jedna z 
tyłu pojazdu); - Liczba miejsc (zarejestrowana) - minimum 9 osób; - Mocowanie dla 
minimum 5 aparatów oddechowych; - Samochód wyposaŜony w maszt pneumatyczny; - 
Wysokość pojazdu nie więcej niŜ 3,0 m; - Szerokość pojazdu nie więcej niŜ 2,5 m; - Długość 
pojazdu nie więcej niŜ 7 m; - Lakier w kolorze czerwonym; - Sygnalizacja świetlno - 
dźwiękowa pojazdu uprzywilejowanego; 2. Samochód musi być sprawny technicznie i 
dopuszczony do ruchu, co musi być stwierdzone aktualnym dowodem przeprowadzonych 
badań stanu technicznego; 3. Pojazd musi być aktualnie zarejestrowany na terenie Polski lub 
posiadający wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji na terenie kraju w formie 
wymaganej przez organy rejestrujące. 4. Oferowany pojazd musi spełniać wymagania dot. 
pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. 
Nr 108, poz. 908 ze zm.). 5. Samochód musi być udostępniony do oględzin wraz z 
dokonaniem próby sprawności pojazdu i urządzeń w miejscu wskazanym przez 
zamawiającego.. 



II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3. 

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

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

 

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
19.12.2008. 

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

III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA   

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub 
przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ustawy..  

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.2. 
Oświadczenia lub dokumenty, jaki mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
tych warunków: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) oświadczenie 
wykonawcy, zgodnie z zał. nr 2 8.3. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu: a) 
złoŜenie wypełnionego druku formularz ofertowy, na lub zgodnie z zał. nr 1 do 
niniejszej SIWZ, b) złoŜenie wypełnionego druku Charakterystyka oferowanego 
pojazdu, na lub zgodnie z zał. nr 1.1 do niniejszej SIWZ, c) złoŜenie umowy 
regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.. 

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: najniŜsza 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.mokrsko.akcessnet.net. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy 98-345 Mokrsko 231 pokój nr 16. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  05.11.2008 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy 98-345 Mokrsko 231 pokój nr 7. 

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

 


