
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 93441-2010 z dnia 2010-04-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rymanów 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę średniego ratowniczego-gaśniczego samochodu z podwoziem 

samochodu z napędem 4x4 z kabiną 6 osobową. Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa. Silnik o 

zapłonie samoczynnym spełniający normę spalin... 

Termin składania ofert: 2010-04-30  

 

Rymanów: Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu 

pożarniczego przeznaczonego dla - OSP Rymanów - Posada Dolna w 

ramach Projektu pn.: Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z 

terenu Gmin Iwonicz - Zdrój, Miejsce Piastowe i Rymanów 

Numer ogłoszenia: 142390 - 2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 

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: 93441 - 2010r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: tak. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów, 

woj. podkarpackie, tel. 013 4355006, faks 013 4355765. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup średniego ratowniczo-

gaśniczego samochodu pożarniczego przeznaczonego dla - OSP Rymanów - Posada Dolna 

w ramach Projektu pn.: Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmin 

Iwonicz - Zdrój, Miejsce Piastowe i Rymanów. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 

średniego ratowniczego-gaśniczego samochodu z podwoziem samochodu z napędem 4x4 z 

kabiną 6 osobową. Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa. Silnik o zapłonie 

samoczynnym spełniający normę spalin EURO 5 o mocy min 290KM. Zbiornik wody 

wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności 2,5m3. Autopompa dwuzakresowa 

o wydajności min.2500 l/min. Instalacja układu zraszaczy. Dodatkowe wyposażenie: - 

zestaw sprzętu hydraulicznego, - aparaty powietrzne, - wyciągarka, - uchwyt na drabiny na 

dachu, - radiostacje nasobne z ładowarkami, - latarki osobiste a ładowarkami, - zwijadło 

wysokiego ciśnienia zwijanie elektryczne i ręczne. Szczegółowe informacje zostały zawarte 

w koncepcji techniczno-technologicznej pojazdu przedstawionej w Załączniku Nr 2 do 

SIWZ. Przedmiot zamówienia musi spełniać: 1) wymogi wynikające z obowiązujących 

europejskich i polskich norm, i przepisów ochrony środowiska, w tym przede wszystkim: 

a) Ustawy Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm. b) 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=93441&rok=2010-04-22


Wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w 

jednostkach ochrony przeciwpożarowej - wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji - Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z 2007 r.. 2) posiadać aktualne 

świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia 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. 

z 2007 r. Nr 143, poz. 1002). Tam gdzie Zamawiający wskazał nazwy własne dopuszcza 

się składanie ofert równoważnych jednakże zachowane muszą być normy, parametry i 

standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez Zamawiającego urządzenia. 

Przedstawione parametry pojazdu stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane 

przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. 

Oferowane przez Wykonawców składających oferty równoważne urządzenia muszą mieć 

parametry nie gorsze niż wskazane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Zakup w ramach Projektu pn. Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmin 

Iwonicz - Zdrój, Miejsce Piastowe i Rymanów. 2. Wymagania stawiane Wykonawcy: 2.1. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 

jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2.2. Wymagana jest należyta 

staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 2.3. Ustalenia i decyzje dotyczące 

wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym 

przedstawicielem Wykonawcy. 2.4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych 

i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania 

zamówienia. 2.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 3. Wymagania organizacyjne. 

Odbiór samochodu przez Zamawiającego odbędzie się w siedzibie Wykonawcy do 

14.10.2010 r. 4. Wymagania dot. gwarancji Okres gwarancji - min. 24 miesiące na cały 

samochód (bez limitu kilometrów).. 

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: tak, projekt/program: Przedmiot niniejszego zamówienia będzie 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa IV Ochrona środowiska i 

zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.4.. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2010. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 



IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO 

ZAMÓWIENIA: 

 STOLARCZYK MIROSŁAW Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe, 25-116 KIELCE, 

ul. Ściegiennego Nr 268 A, 25-116 KIELCE, kraj/woj. lubelskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 706200,00 PLN. 

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

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 Cena wybranej oferty: 706200,00 

 Oferta z najniższą ceną: 706200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 706200,00 

 Waluta: PLN. 
 


