Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 355640-2012 z dnia 2012-09-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wadowice
Górne
1.Minimalne wymagania dla przedmiotu dostawy: Furgon- Ratowniczo-Gaśniczy - rok
produkcji: 2012 /fabrycznie nowy, - masa całkowita do 3500 kg, - liczba miejsc min. 5, aktualna, pozytywna opinia CNBOP. Silnik: - Pojemność: do...
Termin składania ofert: 2012-09-28
Wadowice Górne: Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadowicach Górnych.
Numer ogłoszenia: 395250 - 2012; data zamieszczenia: 12.10.2012
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: 355640 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wadowice Górne, Wadowice Górne 116, 39-308 Wadowice
Górne, woj. podkarpackie, tel. 014 6826203, faks 014 6826204.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego
lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Wadowicach Górnych..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: .Minimalne wymagania dla przedmiotu dostawy:
Furgon- Ratowniczo-Gaśniczy - rok produkcji: 2012 /fabrycznie nowy, - masa całkowita do
3500 kg, - liczba miejsc min. 5, - aktualna, pozytywna opinia CNBOP. Silnik: - Pojemność:
do 2000 cm3 /turbo-diesel/, - Moc minimalna: 115 KM, - Moment obrotowy minimum 300
Nm, - Norma emisji spalin: Euro 5. Skrzynia biegów: - manualna 6-cio biegowa plus
wsteczny, - ukł. przeniesienia napędu - na przednią oś. Hamulce: - ABS + EBV
(Elektroniczny korektor siły hamowania). Układ kierowniczy: - ze wspomaganiem, kierownica regulowana na wysokość. Nadwozie: - Czerwień Magma /lakier niemetaliczny/, poszycie wewnętrzne sufitu w części pasażerskiej wykonane z wykładziny materiałowej, wykończenie ścian wnętrza z tworzywa, - oddzielenie przedziału pasażerskiego od przedziału
sprzętowego. Podłoga: - antypoślizgowa - w przedziale sprzętowym wykonana z blachy
ryflowej. Okna: - szyby przyciemniane i regulowane elektrycznie w pierwszym rzędzie
siedzeń, - przeszklenie samochodu w części osobowej i sprzętowej, - tylne drzwi
dwuskrzydłowe otwierane pod kontem 180 stopni, - drzwi boczne odsuwane z prawej strony z

oknem przesuwnym. Ogrzewanie : - ogrzewanie w części osobowej samochodu, klimatyzacja. Wyposażenie fabryczne : - radio-odtwarzacz CD + głośniki, - komputer
pokładowy, - centralny zamek + immobiliser, - fotel kierowcy z regulacją, - poduszka
powietrzna kierowcy, - lusterka podgrzewane, regulowane elektrycznie - trójkąt
ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, - opony wielosezonowe Wyposażenie dodatkowe : - belka
świetlna LED z napisem /Straż/ z przodu pojazdu, lampa błyskowa z tyłu pojazdu lampy
stroboskopowe zamontowane nad przednim zderzakiem, - generator sygnałów świetlnych i
dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów, - oświetlenie przedziału pasażerskiego
włącznie z kabiną kierowcy i niezależnie przedziału sprzętowego, - oświetlenie przedziału
sprzętowego typu LED włączane automatycznie po otwarciu tylnych drzwi, główny włącznik
oświetlenia przedziału sprzętowego zainstalowany w kabinie kierowcy, - główny włącznik
prądu zainstalowany w kabinie kierowcy, - ładowarka buforowa podtrzymująca napięcie w
akumulatorach, - dodatkowe gniazda zapalniczki zainstalowane w przedziale osobowym i
sprzętowym, - halogen przenośny typu /szperacz/ w przedziale sprzętowym, - regały boczne
wykonane z materiałów niekorodujących z przegrodami na węże tłoczne i uchwytami na
sprzęt p/pożarowy, - instalacja do radiotelefonu samochodowego typu MOTOROLA wraz z
anteną, - radiotelefon samochodowy MOTOROLA GM360, - ładowarki do 2 sztuk
radiotelefonów przenośnych typu GP 360 - platforma dachowa do przewozu drabiny
pożarniczej wężów ssawnych i innego sprzętu ppoż. wykonana z blachy ryflowej plus drabina
wejściowa zamontowana z tyłu pojazdu, - wyciągarka samochodowa 5,5 KM do 3500 KG z
pokrowcem, - hak holowniczy, - orurowanie zderzaka przedniego, - drabina aluminiowa
trzyelementowa, - oznakowanie pojazdu numerami operacyjnymi z tyłu, po bokach, obustronny napis OSP Wadowice Górne na drzwiach bocznych, - umieszczona w widocznym
miejscu naklejka z napisem /Zakup pojazdu dofinansowany przez WFOŚiGW w Rzeszowie/
zgodnie ze wzorem nr 7. Wymiary pojazdu: - rozstaw osi min. 3400 mm, - wysokość
zewnętrzna całkowita na pusto max.1954 mm, - szerokość max. 2100 mm. bez lusterek, max. długość 5500 mm. bez dodatkowego osprzętu, - objętość przedziału ładunkowego min.
5,3 m3. Warunki i okres gwarancji: - gwarancja na silnik i podzespoły 24 miesiące, gwarancja na nadwozie /erforację blach/ 144 miesięcy /12 lat/, - gwarancja na powłokę
lakierniczą 36 miesiące, Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne
z Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu ppoż zawartymi w
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do
użytkowania /Dz. U. Nr. 143 poz. 1002 z późn. zm./..
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
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe /BIBMOT/ Bik-Sp.J., ul. Drzewieckiego 1,, 39-300
Mielec, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 106481,48 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 111970,00
Oferta z najniższą ceną: 111970,00 / Oferta z najwyższą ceną: 111970,00
Waluta: PLN.

