
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 163332-2010 z dnia 2010-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mokrsko 

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... 

Termin składania ofert: 2010-06-17  

 

Mokrsko: Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w 

miejscowości Komorniki. 

Numer ogłoszenia: 184616 - 2010; data zamieszczenia: 28.06.2010 
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: 163332 - 2010r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

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. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa używanego samochodu 

pożarniczego dla jednostki OSP w miejscowości Komorniki.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu 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 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=163332&rok=2010-06-10


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.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Część NR: 1    

Nazwa: Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w miejscowości 

Komorniki. 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2010. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 MJB Mirosław Borkowski, Prusinowice, ul. Powstańców Śl. 2, 48-314 Pakosławice, 

kraj/woj. opolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73770,50 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 90890,00 

 Oferta z najniższą ceną: 90890,00 / Oferta z najwyższą ceną: 90890,00 

 Waluta: PLN. 


