Przemków, 4 grudnia 2009 r.
Ogłoszenie o przetargu
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Przemków, w imieniu której działa Urząd Miejski w Przemkowie, reprezentowany przez
Burmistrza Przemkowa: Stanisława Pępkowskiego,
ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, tel. (076) 8319210, fax. (076) 8319208.
2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja:
http://przemkow.pl oraz http://sbip.pl/nprzemkow/site/pl/urz_przet/show.html .
Na wniosek Wykonawcy, zamawiający przekaże specyfikację w terminie 5 dni. Koszt
specyfikacji: koszty przesyłki.
3. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem
informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Nazwa zadania: „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego”.
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.
4. Informacja o możliwości złożenia ofert częściowych:
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia: 30.12.2009 r.
7. 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 spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu
dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie za zasadzie spełnia/nie spełnia* na podstawie
oświadczenia oraz przedłożonych wraz z ofertą dokumentów wymienionych poniżej.
8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena = 100 %.
10. Miejsce i termin składania 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 nastąpi tego samego dnia o godz. 10.30.
11. Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem
strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja
elektroniczna:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich
zamówień:
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

