
  

Mokrsko: Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w 

miejscowości Komorniki. 

Numer ogłoszenia: 163332 - 2010; data zamieszczenia: 10.06.2010 
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. 

43 841 18 18, faks 43 886 32 77. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokrsko.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

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

pożarniczego dla jednostki OSP w miejscowości Komorniki.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot 

zamówienia jest dostawa używanego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w 

miejscowości Komorniki. Samochód będący przedmiotem zamówienia musi spełniać 

poniższe wymagania techniczne: - Rok produkcji: samochód wyprodukowany po roku 1980. - 

Sprawny technicznie, bezwypadkowy, kolor czerwony. - Aktualnie zarejestrowany na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej lub posiada wszystkie zgodnie z obowiązującym prawem 

dokumenty, niezbędne do rejestracji pojazdu na terenie kraju. - Maksymalne wymiary 

samochodu (wraz z osprzętem): a) długość samochodu - 6,20 m, b) szerokość samochodu - 

2,30 m, c) wysokość samochodu - 3,00 m. - Przebieg samochodu - nie więcej niż 30.000 km. - 

Napęd na dwie osie ( 4x4 ) z blokadą tylnego mechanizmu różnicowego. - Silnik 

wysokoprężny (diesel) - moc min. 160 kM. - Manualna skrzynia biegów. - Kabina zespolona 

jednomodułowa (do przewozu minimum 6 osób). - Zbiornik na wodę o pojemności minimum 

1.800 litrów. - Zbiornik na wodę podgrzewany - Autopompa z normalnym i wysokim 

ciśnieniem o wydajności nie mniejszej niż 1.500 litrów na minutę - Minimum jeden wąż 

szybkiego natarcia, nie krótszy niż 30m. - Samochód wyposażony w urządzenia 

sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne. - Samochód wyposażony w minimum 

jedną drabinę pożarniczą, nie krótszą niż 8 m. - Zabudowa boczna pojazdu z zasuwanymi 

żaluzjami bocznymi. - Poszycie zabudowy pożarniczej wykonane z materiałów 

nierdzewnych. Oferowany pojazd musi spełniać wymagania dotyczące pojazdów 

uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 

908 z późniejszymi zm.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu 



technicznego pojazdu oraz kontroli sprawności urządzeń w nim zamontowanych przed 

podpisaniem umowy. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdu oraz 

stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie pojazdu są niezgodne z parametrami i 

wyposażeniem określonym w SIWZ oraz ofercie Zamawiający odstąpi od zakupu przedmiotu 

zamówienia.. 

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: 

20.07.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

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 Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy. 



 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy. 

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: 

 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.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: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 



Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie: - terminu 

wykonania zamówienia w następujących sytuacjach: 1. w przypadku działania siły wyższej - 

o czas działania siły wyższej, 2. w przypadku zwłoki zamawiającego w realizacji 

obowiązków umownych - o czas zwłoki zamawiającego w realizacji obowiązków umownych. 

- zastrzega się możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT 

dotyczącego przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.bip.mokrsko.akcessnet.net 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy w Mokrsku, 98-345 Mokrsko 231, pokój nr 12.. 

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

ofert: 17.06.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Mokrsku, 98-345 Mokrsko 231, 

pokój nr 7.. 

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 

 

 


