Zatwierdzam:

Przemków, 4 grudnia 2009r.
Nr sprawy: 341-20/2009

.......................
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający:
Gmina Przemków
reprezentowana przez
Stanisława Pępkowskiego – Burmistrza Przemkowa
Adres:
ul. Plac Wolności 25
59-170 Przemków
tel. 0768319210, fax. 0768319208
2. Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Wartość zamówienia nie
przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 w.w. ustawy.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
„Zakup lekkiego samochodu pożarniczego”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup lekkiego samochodu pożarniczego, fabrycznie nowego na
potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie zgodnie z parametrami określonymi w punkcie
3.2.
3.2. Samochód specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczające 6,5 t musi

posiadać następujące parametry:
a) samochód fabrycznie nowy typ podwozia furgon, rok produkcji 2009 r.,
b) ilość miejsc siedzących 6,
c) kolor nadwozia: czerwony,
d) moc silnika nie mniejsza niż 150 KM,
e) skrzynia biegów: mechaniczna, synchronizowana,
f) liczba biegów 6 + wsteczny,
g) koła jezdne: pojedynczy z przodu i podwójne z tyłu,
h) układ elektryczny: napięcie 12 V z minusem na masie, akumulator 105 Ah, alternator 1680
W, gniazdo do ładowania akumulatorów,
i) kabina załogi: stalowa, czterodrzwiowa, jednomodułowa, z układem siedzeń 1+1+4
wyposażona w: indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, niezależny układ
ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, reflektor
ręczny do oświetlenia numerów budynków, reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny,
dwa siedzenia z przodu i cztery z tyłu, w tym siedzenie kierowcy z regulacją wysokości,
odległości i pochylenia oparcia, wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i
zagłówki przy każdym siedzeniu, niezależne ogrzewanie, tablica kontrolna na desce
rozdzielczej,
j) nadwozie sprzętowe: skrytki sprzętowe, schowki boczne zamykane drzwiami żaluzjowymi,
wyposażone w mechaniczne układy ryglujące, skrytki na sprzęt i przedział pompy,
k) parametry techniczne: długość pojazdu 6950 mm, szerokość pojazdu 2080 mm, wysokość
pojazdu 2500 mm, kąt natarcia 20, kąt zejścia 17, dopuszczalna masa całkowita 6,5 t.
3.3. Podczas odbioru samochodu zamawiający dokona oceny stanu technicznego oraz zgodności
parametrów techniczno - eksploatacyjnych z parametrami technicznymi określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. W ramach odbioru zamawiający zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia prób technicznych sprzętu, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole
odbioru.

3.4. Gwarancja 24 miesiące na nadwozie i 24 miesiące na podwozie oraz rękojmi wydłużonej
o 6 miesięcy ponad okres gwarancji. Wraz z przedmiotem dostawy, Dostawca winien przekazać
dokument określający warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego oferowanego
samochodu, wskazujący lub zawierający wykaz punktów serwisowych, okres gwarancji - nie krótszy
niż 24 miesiące bez limitu kilometrów, licząc od daty dostawy, terminy usunięcia stwierdzonych wad i
usterek, a także wskazujący całość świadczeń gwaranta na rzecz Zamawiającego oraz warunki
odpowiedzialności gwaranta.
3.5. Wraz z przedmiotem dostawy, Dostawca winien przekazać stosowne atesty, homologację
dopuszczające do rejestracji i użytkowania.
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4. Termin wykonania zamówienia: 30.12.2009 r.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) Spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu
dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w
postępowaniu. Ocena spełniania warunków odbywać się będzie na zasadzie spełniania/nie
spełniania* na podstawie oświadczenia oraz przedłożonych wraz z ofertą dokumentów
wymienionych poniżej.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wraz z ofertą wykonawca składa następujące dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
c) szczegółową dokumentację techniczną proponowanego pojazdu wraz z informacja na temat
warunków i okresu gwarancji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawionych do
porozumiewania się z wykonawcami:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiającego i wykonawcy
przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania korespondencji za
pomocą faksu na numer 0763319208. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli treść dotarła do adresata
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
Informacji nt specyfikacji, jak również realizacji zamówienia udziela:
Danuta Skalska – sprawy merytoryczne, tel. 076 8320479
W dniach roboczych w godz. 7.00 – 15.00 (we wtorek w godz. 8.00-16.00).
Zamawiający udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia na swojej stronie
internetowej. Na wniosek Wykonawcy, niniejsza specyfikacja zostanie przekazana w terminie
5 dni. Koszt specyfikacji: koszty przesyłki.
8. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Oferta musi zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1)
b) oświadczenie potwierdzające spełnienie przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu,
c) w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika –
pełnomocnictwo,
2) oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą
i czytelną techniką.
3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedna ofertę.
4) Oferta i załączniki do oferty (oświadczenie) muszą być podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. W przypadku składania dokumentów
w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
upoważnionego przedstawiciela.
5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać
informacje oraz dane.
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.
9) Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przez upływem terminu składania
ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczyły składania
ofert z dopiskiem „zmiana”.
10) Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem że pisemne
powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
11) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego
zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia
umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo, z którego powinien
wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy dołączyć do oferty.
Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego
pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.
12) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie opisanym:
- nazwą i adresem zamawiającego,
- nazwą i adresem wykonawcy,
- napisem: „przetarg nieograniczony – zakup lekkiego samochodu pożarniczego”, nie otwierać przed
2009-12-11 godz. 1030”
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Przemkowie,
ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, w punkcie informacyjnym na parterze
w terminie do dnia 11 grudnia 2009 do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia w siedzibie zamawiającego pok. 27 o godz. 10.30.
12. Opis sposobu obliczenia ceny.
Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
Cenę oferty należy podać w złotych polskich brutto.
Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę zamieszczoną w formularzu oferty,
- jeżeli cena oferty podana liczbą nie odpowiada cenie słownie, przyjmuje się za
prawidłową cenę podaną słownie,
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
ofert.
W trakcie porównywania ofert zamawiający zastosuje następujące sposoby obliczania
wartości spełniania kryteriów przez wykonawcę:
cena najniższa za wykonanie zamówienia: 100 %
Oferty zostaną ocenione zgodnie z formułą:
Pmin
An =__________ x 100 pkt
Pn
gdzie:
An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium ceny,
n - numer oferty,
Pn – cena oferty rozpatrywanej, podana w [zł],
Pmin – najniższa cena wśród złożonych ofert, podane w [zł]
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta o najwyższej ilości otrzymanych
punktów.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie określone w zawiadomieniu.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wg załącznika nr 4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.
18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy.
21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
22. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
23. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
24.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Załączniki:
1. Formularz oferty,
2. wzór oświadczenia
3. Opis przedmiotu zamówienia
4. wzór umowy.

*) - niepotrzebne skreślić

