Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 330214-2012 z dnia 2012-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rewal
Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo -gaśniczej (pojazd z załogą,
pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 14000 kg. Podwozie
pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi...
Termin składania ofert: 2012-09-14

Rewal: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z
napędem 4 x 4
Numer ogłoszenia: 399146 - 2012; data zamieszczenia: 15.10.2012
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: 330214 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj.
zachodniopomorskie, tel. (091) 38 62 624, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego
średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Masa całkowita samochodu gotowego do akcji
ratowniczo -gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie
może przekraczać 14000 kg. Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym,
spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, nie mniej niż EURO-5 (osiągnięcie normy czystości spalin poprzez zastosowanie
płynu AdBlue). Silnik o mocy minimum 280 KM. Pojazd wyposażony w urządzenie
sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (belka sygnalizacyjna LED). Głośnik
min. 100 W, - dodatkowe 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu, dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z tyłu pojazdu, - lampy, głośniki
zabezpieczone osłonami przed uszkodzeniami, - fala świetlna umieszczona na tylnej ścianie
zabudowy, Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych.
W celu wypełnienia obowiązków, o których mowa w przepisach Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów

oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz.
559) wprowadza następujące wymagania do oferowanego pojazdu: 1) Zużycie energii nie
więcej niż 11 Mj/km. 2) Silnik o zapłonie samoczynnym. 3) Silnik spełniający normę emisji
spalin i zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów) obowiązująca w
dniu odbioru pojazdu, umożliwiającą rejestrację pojazdu, min. EURO V..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-4.
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: 15.10.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•

Andrzej Leszek Chmiel MOTO TRUCK, ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce,
kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 611111,11 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•
•
•

Cena wybranej oferty: 628560,00
Oferta z najniższą ceną: 628560,00 / Oferta z najwyższą ceną: 628560,00
Waluta: PLN.

Niniejsze ogłoszenie upubliczniono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego
od dnia ……………
do dnia …………….

