
Mokrsko: Dostawa uŜywanego samochodu poŜarniczego dla jednostki OSP w 
miejscowości OŜarów 
Numer ogłoszenia: 352287 - 2008; data zamieszczenia: 05.12.2008 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 283913 - 2008r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMOTU 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 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) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie 
zamówienia i części: 158000.00 PLN. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej:  nie 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  28.11.2008. 

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1. 

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAM ÓWIENIA:  

• MJB Mirosław Borkowski, Prusinowice, ul. Powstańców Śląskich 2, 48-314 
Pakosławice, kraj/woj. opolskie.  

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE 
PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNI śSZĄ  
I NAJWY śSZĄ CENĄ (bez VAT) 

• Cena wybranej oferty: 158000.00  
• Oferta z najniŜszą ceną: 158000.00 oferta z najwyŜszą ceną: 158000.00  
• Waluta:  PLN.  

 


