Zatwierdzam:

Przemków, 15 marca 2010r.
Nr sprawy: 341-2/2010

.......................
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 j/n.:
A. WYMAGANIA PODSTAWOWE:
1)
Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, przez jednostkę
certyfikującą w Unii Europejskiej. Świadectwo ważne na dzień odbioru pojazdu.
2)
Samochód wyposażony w układ napędowy 4 x 2.
3)
Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym spełniającym
minimum normę EURO 5 o mocy min. 120 KW.
4)
Dopuszczalna masa całkowita nie może przekroczyć 7500 kg.
5)
Maksymalna prędkość na najwyższym biegu – nie mniejsza niż 95 km/h.
6)
Kabina jednomodułowa, czterodrzwiowa zapewniająca dostęp do silnika, w
układzie miejsc 1+1+4 ( siedzenia przodem do kierunku jazdy ). Barierka wewnętrzna
rurowa pomiędzy przedziałem przednim i tylnym.
7)
Kolory samochodu:
- błotniki i zderzaki – w kolorze białym,
- kabina, zabudowa – w kolorze czerwonym.
8)
Kabina wyposażona w:
- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
- niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewania kabiny
przy wyłączonym silniku,
- reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków.
9)
Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia
pokryte materiałem łatwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie. Wszystkie

fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i
pochylenia oparcia.
10)
Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych
urządzeń pojazdu.
11)
Funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje
właściwości pracy w temperaturze od – 25 st.C do + 50 st.C.
12)
Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewnić przejazd 300 km i 4 godziny
pracy pompy.
13)
Pełnowymiarowe koło zapasowe przewożone na pojeździe.
14)
Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 12 V z biegunem ujemnym na masie.
15)
Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu.
16)
Pojazd musi być wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze
źródła zewnętrznego, umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do
zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy).
17)
W kabinie kierowcy należy zamontować następujące urządzenia:
- radiotelefon samochodowy o parametrach: VHF 136 – 174 MHz, moc 1 – 15
W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkownika w sieci
MSWiA mim.
18)
Pojazd ma być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego
biegu wstecznego (jako sygnalizację dopuszcza się światło cofania).
19)
Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze
(akustyczne i świetlne). Lampa zespolona na dachu kabiny (dwie lampy
sygnalizacyjne w kolorze niebieskim stroboskopowe) i jedna lampa niebieska
stroboskopowa umieszczona na dachu pojazdu w lewej, tylnej części pojazdu.
Urządzenie akustyczne powinno umożliwić podawanie komunikatów słownych.
Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne (stroboskopowe) niebieskie z przodu pojazdu.
B. ZABUDOWA POŻARNICZA I WYPOSAŻENIE:
1)
Zabudowa powinna być wykonana z materiałów odpornych na korozję.
2)
Dach zabudowy powinien być wykonany w formie podestu roboczego w
wykonaniu antypoślizgowym umożliwiającym pracę załogi oraz zamocowanie sprzętu
ratowniczego.
3)
Pojazd powinien być wyposażony w drabinkę do wejścia na dach samochodu.
4)
Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi
wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na
korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do
wszystkich zamków.
5)
Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu
zapewniające oświetlenie 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu w warunkach słabej
widoczności.
6)
Pojazd powinien być wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy,
pneumatyczny o łącznej mocy najaśnic 2000 W. Maszt powinien posiadać układ
sterowania położenia najaśnic w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Uchwyty
mocujące agregat prądotwórczy 2,2 kW na wysuwanym podeście.
7)
Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji
zamkniętej przed całkowitym wyciągnięciem
8)
Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys
pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
9)
Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad,
tac muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
10)
Konstrukcja skrytek powinna zapewniać odprowadzanie wody z ich wnętrza.

11)
Zbiornik wody o pojemności 1 m3 wykonany z materiałów odpornych na
korozję. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego
bezpieczną eksploatację. Zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny.
12)
Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10% pojemności zbiornika
wodnego, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczalnych do
stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
13)
Samochód wyposażony w wysokociśnieniowy agregat wodno – pianowy
połączony ze zbiornikiem wody o wydajności min. przy ciśnieniu 40 bar.
14)
Przedział sterowania pompy wysokociśnieniowej należy wyposażyć w
dodatkowy zewnętrzny głośnik połączony z radiotelefonem samochodowym.
15)
Samochód powinien być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię
szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle,
zakończoną prądownicą wodno – pianową o regulowanej wydajności umożliwiającą
podawanie prądu zwartego i rozproszonego.
16)
Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez
względu na stopień rozwinięcia węża.
17)
Zwijadło powinno umożliwiać ręczne zwijanie linii szybkiego natarcia oraz być
wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża.
18)
W przedziale pompy muszą znajdować się co najmniej następujące
urządzenia kontrolno – sterownicze pracy pompy:
- manometr wysokiego ciśnienia,
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.
19)
Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 z zaworem kulowym do napełniania z
hydrantu (konstrukcja zabezpieczająca przed swobodnym wypływem wody ze
zbiornika).
20)
Układ wodno – pianowy powinien być wyposażony w zasysacz środka
pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężenia 3% i 6% ( tolerancja
+/- 0,5% w całym zakresie wydajności pompy.
21)
Wszystkie elementy układu wodno – pianowego muszą być odporne na
korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i
modyfikatorów.
22)
Konstrukcja układu wodno – pianowego powinna umożliwić jego całkowite
odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.
23)
Przedział agregatu wysokociśnieniowego musi być wyposażony w system
ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy skutecznie
zabezpieczający układ wodno – pianowy przed zamarzaniem w temp. - 25 st. C.
3.2. Podczas odbioru samochodu zamawiający dokona oceny stanu technicznego
oraz zgodności parametrów techniczno - eksploatacyjnych z parametrami
technicznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
przeprowadzi próby techniczne sprzętu, których wyniki zostaną uwzględnione w
protokole odbioru.
3.3. 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. Dopuszcza się rok
produkcji 2009.
3.6. Wraz z przedmiotem dostawy, Dostawca winien przekazać stosowne atesty,
homologację dopuszczające do rejestracji i użytkowania.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 34.11.40.00-9
4. Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
5.1 Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1)
posiadania uprawień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)
posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie,
3)
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia – zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w
tym zakresie,
4)
sytuacji ekonomicznej i finansowej – zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie,
5.4.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach innych
podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
5.5.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu; ofertę
wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5.6.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
5.7.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o złożone przez wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr
1 do siwz,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne z art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do siwz,
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 1) Prawa zamówień publicznych.

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 zamawiający 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,
Karolina Mydłowska – sprawy formalne, tel. 076 8320483,
W dniach roboczych w godz. 700 – 1500 (we wtorek w godz. 8.00-16.00).
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) oświadczenia 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”.
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 24 marca 2010 do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia w siedzibie zamawiającego pok. 27 o godz.
1030. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
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.
Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie stosował wyłącznie
kryterium ceny – waga 100 % zgodnie ze wzorem:
Ilość punktów = (cena oferowana minimalna brutto / cena ocenianej oferty brutto) x
100.
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 zostaną 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. wzór oświadczenia,
4. wzór umowy.

