
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy
Roźwienica: Dostawa sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP
Numer ogłoszenia: 299978 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 264566 - 2012r.

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Roźwienica, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica, woj. 
podkarpackie, tel. 016 622-58-87, faks 016 6225822.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu hydraulicznego dla 
jednostki OSP.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu 
hydraulicznego dla jednostko OSP. Przedmiotowe zamówienie obejmuje:rozpieracz ramieniowy, 
siła rozpierania zgodnie z PN EN 13204 - min. 46 kN,rozwarcie ramion min 720 mm, dystans 
ciągnięcia min. 500 mm, wymiary max 790 x 300 x 180 mm, sterowanie urządzeniem za pomocą 
zaworu gwieździstego umożliwiającego pracę za pomocą kciuka,waga - max 20 kg, nożyce 
hydrauliczne klasa zdolności cięcia zgodnie z PN EN 13204 - min. G rozwarcie ostrzy zgodnie z 
PN EN 13204 - min. 150 mm ostrza o kształcie zapewniającym wciąganie ciętego materiału w 
kierunku sworznia; nie dopuszcza się ostrzy prostych i prostych z zakrzywionymi końcówkami 
sterowanie urządzeniem za pomocą zaworu gwieździstego umożliwiającego pracę za pomocą 
kciuka, wymiary max 710 x 215 x 165 mm, waga - max 14,5 kg agregat hydrauliczny napędzany 
silnikiem benzynowym 4-suwowym umożliwiający jednoczesną i niezależną pracę 2 narzędzi 
hydraulicznych wydajność pompy- niskie ciśnienie min. 2 x 2,5 [l/min], wysokie ciśnienie: 2 x 0,5 
[l/min], wymiary max 470 x 315 x 455 mm, zbiornik oleju hydraulicznego - min. 3,5 l waga - max 
28,5 kg 2 pary węży hydraulicznych o długości 10 m zakończonych pojedynczymi szybkozłączami 
jeden z węży musi być pokryty substancją luminescencyjną, świecącą w ciemności, Zestaw 
łańcuchów do rozpieracza ramieniowego. Schodek z klinem - szt.2 Wraz z ofertą należy dostarczyć 
kopie odpowiednich świadectw dopuszczenia CNBOP potwierdzających parametry oferowanego 
sprzętu. Sprzęt musi pracować w systemie szybkozłączy umożliwiającym podłączanie i odłączanie 
narzędzi bez konieczności zamykania przepływu oleju na pompie. Sprzęt musi być fabrycznie 
nowy, pochodzić od jednego producenta; nie dopuszcza się dokonywania żadnych przeróbek..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.53.00-0.

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: 13.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• FIRE-MAX Sp. z o.o., Warszawa Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warzsawa, kraj/woj. 
mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55555,56 PLN.

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

• Cena wybranej oferty: 59980,80

• Oferta z najniższą ceną: 59980,80 / Oferta z najwyższą ceną: 59980,80

• Waluta: PLN.


