
Chełm Śląski: DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
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: 113506 - 2010r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 
nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. 
śląskie, tel. 032 2257503, faks 032 2257504.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU 
RATOWNICZO-GAŚNICZEGO.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego 
samochodu ratowniczo- gaśniczego o następujących parametrach: a)spełniający wymagania 
polskich przepisów: i)o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów 
uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym, ii)Norm PN-EN 1846-2, PN-EN 
1846-3; b)posiadający następujące dane techniczne: i)zabudowany na podwoziu marki MAN 10-
224 lub równoważnym, którego rok produkcji jest nie wcześniejszy niż 2000, przebieg maksymalny 
do 50 tys km; ii)napęd 4x4, iii)kabina jednomodułowa 6 osobowa, iv)sygnalizacja świetlna i 
dźwiękowa: lampy stroboskopowe na belce przedniej i lampy pulsujące, z tyłu 2szt lamp 
błyskowych obrotowych koloru niebieskiego, zestaw 3 syren tonowych, v)zbiornik wodny 
minimum 2500 litrów nierdzewny kwasoodporny, vi)zbiornik pianotwórczy 10% zbiornika wody 
nierdzewny kwasoodporny, vii)autopompa AU16/8 z mieszalnikiem środka pianotwórczego, 
viii)szybkie natarcie, ix)działko wodno pianowe, x)zabudowa wykonana ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej, poszycie z blachy aluminiowej, xi)wnętrze schowków z blachy aluminiowej 
łezkowej, xii)schowki zamykane żaluzjami pyłoszczelnymi i bryzgoszczelnymi, po 3 żaluzje na 
stronie, xiii)wejście na podest roboczy - drabinka ze stali nierdzewnej, xiv)podest roboczy 
przygotowany do montażu drabiny, węży i innego sprzętu, barierka wykonana ze stali nierdzewnej, 
xv)uchwyty do montażu aparatów tlenowych oraz butli, xvi) podesty robocze wysuwane 
umożliwiające łatwy dostęp do obsługi schowków, xvii)z tyłu pojazdu fala naprowadzająca koloru 
pomarańczowego, xviii)ogrzewanie postojowe webasto, xix) tempomat, xx)reflektory robocze - 8 
szt, c)posiadający wszystkie niezbędne aprobaty, atesty i certyfikaty dopuszczające pojazd do ruchu 
po drogach i umożliwiające jego bezproblemową rejestrację oraz prowadzenie akcji gaśniczej.

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: 30.04.2010.



IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• P.W.DAM-MAM Hurt Detal Zawierucha Wiesława, ul. Kielecka 3, 26-026 Morawica, kraj/
woj. świętokrzyskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 299600,00 
• Oferta z najniższą ceną: 299600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 299600,00 
• Waluta: PLN. 


