Mikołów 2013-11-19

Ochotnicza Sraż Pożarna
Mikołów-Paniowy
Ul. Mokierska 1
43-190 Mikołów

1. Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg wy.łączony spod stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych prowadzony w oparciu o
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa samochodu pożarniczego średniego rok produkcji nie mniejszy 2002, spełniający wymagania techniczne określone
przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych oraz, spełniający wymogi –
minimum Dyrektywy CEE EURO 3 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin.

Wymagania techniczne
- silnik i skrzynia biegów
- diesel, pojemność min. 5400 cm3
- silnik wysokoprężny o mocy mimimum 220 KM
- skrzynia biegów manualna min. 6-biegowa (pięciostopniowa) oraz bieg wsteczny
- napęd 4x2 z blokadą mostu
- norma salin EURO 3
- aktualny badania techniczny i dopuszczenie do poruszania się po drogach publicznych dla
pojazdów specjalnych straży pożarnej.
- wyciągarka samochodowa
- wyposażenie w sygnały świetlne i dźwiękowe wymagane dla pojazdów uprzywilejowanych
- zarejestrowany na terenie Polski
- nadwozie
- wspomaganie układu kierowniczego
- przebieg do 70 000 km
- maszt oświetleniowy
- halogeny przeciwmgielne
- uchwyty na cztery sztuki aparatów tlenowych obrotowych wysuwanych
- rozmiar kół minimum 22,5 koła tylne bliźniacze
- przystosowany do przewozu minimum 6 osób
- lakier w kolorze czerwonym
- podgrzewane lusterka zewnętrzne
- opony wielosesonowe
- układ kierowniczy ze wspomaganiem
- system ABS i ASR
- chlapacze za kołami tylnymi
- dach pojazdu przystosowany do przewożenia drabin nasadkowych i innego sprzętu pożarniczego
- miejsce na aparaty ochrony dróg oddechowych
- po bokach pojazdu schowki na sprzet strażacki zamykane żaluzjami aluminiowymi
- zbiornik na wodę minim 2700l
- wnętrze
- kabina dwumodułowa 2+4
- pasy bezpieczeństwa w kabinie kierowcy oraz w kabinie załogi
- system głośnomówiący
- elektrycznie otwierane szyby przednie
- inne
- aktualne ubezpieczenie OC
- autopompa dwustopniowa wysokie i niskie natarcie
- dwie linie szybkiego natarcia z wężem wysokociśnieniowym po 50 m + dwie prondownice

- drabina wysowana minimum13 m + drabinka hakowa (aluminiowa)
- samochód winien być bezwypadkowy i wolny od wad ukrytych
- apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, zapasowy komplet żarówek,
- do samochodu należy dołączyć komplet dokumentów: instrukcję obsługi w jęzuku Polskim
- w dniu odbioru pojazdu samochód powinien posiadać zapas paliwa w baku taki, aby wskaźnik wskazywał ½ skali

3. Termin wykonania zamówienia:
Do 14 dni
4. Wadium
Organizator przetargu nie żąda wniesienia wadium.
5. Miejsce i termin składania ofert cenowych:
Ochotnicza Straż Pożarna
Mikołów - Paniowy, ul. Mokierska 1, 43-190 Mikołów do dnia 26.11.2013 godz. 8:00
6. Sposób przygotowania oferty cenowej:
Oferta winna składać się z formularza oferty cenowej
7. Wymagania dot. sposobu obliczenia ceny:
100% ceny
8. Postanowienia końcowe:
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego unieważnienia bez podania przyczyny.

