
Namysłów: Dostawa samochodów specjalistyczno-po Ŝarniczych dla 

jednostek: OSP Smarchowice Śląskie i Ziemiełowice - 2 szt. 

samochodów typu lekkiego oraz OSP Głuszyna - 1 szt.  samochodu typu 

średniego  

Numer ogłoszenia: 228176 - 2013; data zamieszczenia : 13.06.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa , ul. Stanisława 

Dubois 3, 46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4190359, faks 077 4104841. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.namyslow.eu 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa samochodów specjalistyczno-

poŜarniczych dla jednostek: OSP Smarchowice Śląskie i Ziemiełowice - 2 szt. samochodów typu lekkiego 

oraz OSP Głuszyna - 1 szt. samochodu typu średniego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Nazwa i kod wg Wspólnego 

Słownika Zamówień: Wozy straŜackie - 34144210-3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę samochodów 

specjalistyczno-poŜarniczych dla jednostek: OSP Smarchowice Śląskie i Ziemiełowice - 2 szt. samochodów 

typu lekkiego oraz OSP Głuszyna - 1 szt. samochodu typu średniego. 1. Dostawa uŜywanego lekkiego 

samochodu specjalistyczno - poŜarniczego dla OSP Smarchowice Śląskie. Samochód winien spełniać 

następujące warunki: kolor czerwony, rok produkcji od 1988 wzwyŜ, przebieg do 20.000 km, pojazd oparty na 

podwoziu samochodu fabrycznego, posiadać ma kabinę dla siedmiu osób - straŜaków, posiadać silnik 

wysokopręŜny o mocy minimum 80 KM, posiadać wspomaganie kierownicy, posiadać sześć kół, oś przednia - 

dwa, oś tylna - bliźniaki, napęd na oś tylną, posiadać szczelny zbiornik na wodę - od 1.000 litrów wzwyŜ, 

posiadać dwustopniową autopompę o wydajności od 800l/10bar i od 250l/40bar, z dodatkowym 

wyposaŜeniem - zabudowanym mieszaczem piany, posiadać szybkie natarcie zakończone prądownicą 

wysokociśnieniową, posiadać schowki (minimum trzy) na sprzęt poŜarniczy zamykane Ŝaluzjami 

aluminiowymi, posiadać sygnalizację dźwiękową i świetlną dla samochodów uprzywilejowanych, posiadać 

szperacz pogorzeliskowy, posiadać moŜliwość zamontowania drabiny ratowniczej, stan ogumienia - minimum 

dobry, stan techniczny pojazdu - minimum dobry, dodatkowe preferencje - na wyposaŜeniu drobny sprzęt 

przeciwpoŜarowy (węŜe, rozdzielacz, drabina). 2. Dostawa uŜywanego lekkiego samochodu specjalistyczno - 

poŜarniczego dla OSP Ziemiełowice. Samochód winien spełniać następujące warunki: kolor czerwony, rok 

produkcji od 1982 wzwyŜ, przebieg do 20.000 km, pojazd oparty na podwoziu samochodu fabrycznego, 

posiadać ma kabinę dla siedmiu osób - straŜaków, posiadać silnik wysokopręŜny o mocy minimum 90 KM, 

posiadać wspomaganie kierownicy, posiadać sześć kół, oś przednia - dwa, oś tylna - bliźniaki, napęd na oś 

tylną, posiadać szczelny zbiornik na wodę - od 1.000 litrów wzwyŜ, posiadać dwustopniową autopompę o 

wydajności od 800l/10bar i od 250l/40bar, z dodatkowym wyposaŜeniem - zabudowanym mieszaczem piany, 



posiadać szybkie natarcie zakończone prądownicą wysokociśnieniową, posiadać schowki (minimum trzy) na 

sprzęt poŜarniczy zamykane Ŝaluzjami aluminiowymi, posiadać sygnalizację dźwiękową i świetlną dla 

samochodów uprzywilejowanych, posiadać szperacz pogorzeliskowy, posiadać moŜliwość zamontowania 

drabiny ratowniczej, stan ogumienia - minimum dobry, stan techniczny pojazdu - minimum dobry, dodatkowe 

preferencje - na wyposaŜeniu drobny sprzęt przeciwpoŜarowy (węŜe, rozdzielacz, drabina). 3. Dostawa 

uŜywanego średniego samochodu specjalistyczno - poŜarniczego dla OSP Głuszyna. Samochód winien 

spełniać następujące warunki: kolor czerwony fluorescencyjny, rok produkcji od 1990 wzwyŜ, przebieg do 

20.000 km, pojazd oparty na podwoziu samochodu fabrycznego, posiadać kabinę jednomodułową dla 

minimum 9 osób - straŜaków, w tym dwa miejsca z uchwytami otwieranymi pneumatycznie na aparaty 

powietrzne, posiadać silnik sześciocylindrowy wysokopręŜny o mocy minimum 190 ps, posiadać 

sześciobiegową skrzynię biegów, posiadać wspomaganie kierownicy i blokadę tylnego mostu, napęd na dwie 

osie, posiadać zbiornik na wodę z tworzywa sztucznego - od 2.000 litrów wzwyŜ, posiadać dwustopniową 

autopompę na wysokie i niskie ciśnienie o wydajności minimum 1.600 l/min, posiadać szybkie natarcie 

zakończone prądownicą wysokociśnieniową, posiadać aluminiową zabudowę, w tym wnętrza i przedziały 

ładunkowe, posiadać schowki z szufladami na sprzęt poŜarniczy zamykane Ŝaluzjami aluminiowymi, posiadać 

sygnalizację dźwiękową i świetlną dla samochodów uprzywilejowanych, posiadać moŜliwość zamontowania 

drabiny ratowniczej, stan ogumienia - minimum dobry, stan techniczny pojazdu - minimum dobry, dodatkowe 

preferencje - na wyposaŜeniu drobny sprzęt przeciwpoŜarowy (węŜe, rozdzielacz, drabina). Wykonawca 

udzieli gwarancji na w/w samochody specjalistyczno - poŜarnicze na okres co najmniej 12 miesięcy. 

Zamawiający przed rozstrzygnięciem postępowania zastrzega sobie moŜliwość przeprowadzenia oględzin 

zaoferowanych samochodów specjalistyczno-poŜarniczych, celem oceny zgodności oferty Wykonawcy z 

wymaganiami treści siwz. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 34.14.42.10-3. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 3. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 19.07.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  



III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy 

kapitałowej;  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.bip.namyslow.eu 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, budynek B, pok. nr 26 lub za 

zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (12,20 zł). 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  21.06.2013 

godzina 11:00, miejsce: Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. 

Dubois 3, budynek A, w sekretariacie, pokój Nr 12. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Dostawa uŜywanego lekkiego samochodu specjalistyczno - poŜarniczego dla OSP 

Smarchowice Śląskie. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa uŜywanego lekkiego 

samochodu specjalistyczno - poŜarniczego dla OSP Smarchowice Śląskie. Samochód winien spełniać 

następujące warunki: kolor czerwony, rok produkcji od 1988 wzwyŜ, przebieg do 20.000 km, pojazd 

oparty na podwoziu samochodu fabrycznego, posiadać ma kabinę dla siedmiu osób - straŜaków, 

posiadać silnik wysokopręŜny o mocy minimum 80 KM, posiadać wspomaganie kierownicy, posiadać 

sześć kół, oś przednia - dwa, oś tylna - bliźniaki, napęd na oś tylną, posiadać szczelny zbiornik na wodę 

- od 1.000 litrów wzwyŜ, posiadać dwustopniową autopompę o wydajności od 800l/10bar i od 250l/40bar, 

z dodatkowym wyposaŜeniem - zabudowanym mieszaczem piany, posiadać szybkie natarcie 

zakończone prądownicą wysokociśnieniową, posiadać schowki (minimum trzy) na sprzęt poŜarniczy 



zamykane Ŝaluzjami aluminiowymi, posiadać sygnalizację dźwiękową i świetlną dla samochodów 

uprzywilejowanych, posiadać szperacz pogorzeliskowy, posiadać moŜliwość zamontowania drabiny 

ratowniczej, stan ogumienia - minimum dobry, stan techniczny pojazdu - minimum dobry, dodatkowe 

preferencje - na wyposaŜeniu drobny sprzęt przeciwpoŜarowy (węŜe, rozdzielacz, drabina). Wykonawca 

udzieli gwarancji na w/w samochody specjalistyczno - poŜarnicze na okres co najmniej 12 miesięcy. 

Zamawiający przed rozstrzygnięciem postępowania zastrzega sobie moŜliwość przeprowadzenia 

oględzin zaoferowanych samochodów specjalistyczno-poŜarniczych, celem oceny zgodności oferty 

Wykonawcy z wymaganiami treści siwz. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 34.14.42.10-3. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 19.07.2013.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Dostawa uŜywanego lekkiego samochodu specjalistyczno - poŜarniczego dla OSP 

Ziemiełowice. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa uŜywanego lekkiego 

samochodu specjalistyczno - poŜarniczego dla OSP Ziemiełowice. Samochód winien spełniać 

następujące warunki: kolor czerwony, rok produkcji od 1982 wzwyŜ, przebieg do 20.000 km, pojazd 

oparty na podwoziu samochodu fabrycznego, posiadać ma kabinę dla siedmiu osób - straŜaków, 

posiadać silnik wysokopręŜny o mocy minimum 90 KM, posiadać wspomaganie kierownicy, posiadać 

sześć kół, oś przednia - dwa, oś tylna - bliźniaki, napęd na oś tylną, posiadać szczelny zbiornik na wodę 

- od 1.000 litrów wzwyŜ, posiadać dwustopniową autopompę o wydajności od 800l/10bar i od 250l/40bar, 

z dodatkowym wyposaŜeniem - zabudowanym mieszaczem piany, posiadać szybkie natarcie 

zakończone prądownicą wysokociśnieniową, posiadać schowki (minimum trzy) na sprzęt poŜarniczy 

zamykane Ŝaluzjami aluminiowymi, posiadać sygnalizację dźwiękową i świetlną dla samochodów 

uprzywilejowanych, posiadać szperacz pogorzeliskowy, posiadać moŜliwość zamontowania drabiny 

ratowniczej, stan ogumienia - minimum dobry, stan techniczny pojazdu - minimum dobry, dodatkowe 

preferencje - na wyposaŜeniu drobny sprzęt przeciwpoŜarowy (węŜe, rozdzielacz, drabina). Wykonawca 

udzieli gwarancji na w/w samochody specjalistyczno - poŜarnicze na okres co najmniej 12 miesięcy. 

Zamawiający przed rozstrzygnięciem postępowania zastrzega sobie moŜliwość przeprowadzenia 

oględzin zaoferowanych samochodów specjalistyczno-poŜarniczych, celem oceny zgodności oferty 

Wykonawcy z wymaganiami treści siwz. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 34.14.42.10-3. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 19.07.2013.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Dostawa uŜywanego średniego samochodu specjalistyczno - poŜarniczego dla OSP 

Głuszyna. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa uŜywanego średniego 

samochodu specjalistyczno - poŜarniczego dla OSP Głuszyna. Samochód winien spełniać następujące 

warunki: kolor czerwony fluorescencyjny, rok produkcji od 1990 wzwyŜ, przebieg do 20.000 km, pojazd 

oparty na podwoziu samochodu fabrycznego, posiadać kabinę jednomodułową dla minimum 9 osób - 

straŜaków, w tym dwa miejsca z uchwytami otwieranymi pneumatycznie na aparaty powietrzne, 

posiadać silnik sześciocylindrowy wysokopręŜny o mocy minimum 190 ps, posiadać sześciobiegową 

skrzynię biegów, posiadać wspomaganie kierownicy i blokadę tylnego mostu, napęd na dwie osie, 

posiadać zbiornik na wodę z tworzywa sztucznego - od 2.000 litrów wzwyŜ, posiadać dwustopniową 

autopompę na wysokie i niskie ciśnienie o wydajności minimum 1.600 l/min, posiadać szybkie natarcie 

zakończone prądownicą wysokociśnieniową, posiadać aluminiową zabudowę, w tym wnętrza i przedziały 

ładunkowe, posiadać schowki z szufladami na sprzęt poŜarniczy zamykane Ŝaluzjami aluminiowymi, 



posiadać sygnalizację dźwiękową i świetlną dla samochodów uprzywilejowanych,posiadać moŜliwość 

zamontowania drabiny ratowniczej, stan ogumienia - minimum dobry, stan techniczny pojazdu - 

minimum dobry, dodatkowe preferencje - na wyposaŜeniu drobny sprzęt przeciwpoŜarowy (węŜe, 

rozdzielacz, drabina). Wykonawca udzieli gwarancji na w/w samochody specjalistyczno - poŜarnicze na 

okres co najmniej 12 miesięcy. Zamawiający przed rozstrzygnięciem postępowania zastrzega sobie 

moŜliwość przeprowadzenia oględzin zaoferowanych samochodów specjalistyczno-poŜarniczych, celem 

oceny zgodności oferty Wykonawcy z wymaganiami treści siwz. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 34.14.42.10-3. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 19.07.2013.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 


