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Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Gmina Złocieniec

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: 78-520 Złocieniec, ul. Stary Rynek 3
Miejscowość: Złocieniec

Kod pocztowy: 78-520

Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Złocieńcu

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 0943672022

Osoba do kontaktów: Dorota Wojas
E-mail: umig.zamowienia@zlocieniec.pl

+48 0943671618

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.zlocieniec.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
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Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak
nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom na
terenie gminy Złocieniec – II etap
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Dostawy

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Usługi
Kategoria usług: nr: _____
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Urząd Miejski w Złocieńcu
ul. Stary Rynek 3
78-520 Złocieniec
Kod NUTS: PL422
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej(jeżeli dotyczy,
proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
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Zakres: między : _____ : i : _____ :

Waluta :

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego na potrzeby prowadzenia akcji
ratunkowych z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom oraz minimalizowania ich skutków.
Zadanie częściowe Nr 1 - Dostawa i sprzedaż wyposażenia –wyposażenie techniczne
1.Radiostacja bazowa typu Digitex CZK -1 szt .
1)uruchamianie syren alarmowych na terenie miasta Złocieniec
2)możliwość zdalnej diagnostyki testowania syren alarmowych ,
3)możliwość prowadzenia korespondencji z Powiatowym stanowiskiem kierowania ,
4)możliwość przekazywania komunikatów głosowych informujących o konkretnych
5)zdarzeniach przekazywanych przez dyspozytora w czasie rzeczywistym oraz nagranych w pamięci syreny
6)radiotelefon bazowy – nie mniej niż 255 kanałów , odstęp międzykanałowy nie mniej 12,5kHz moc – 1-25W,
wyświetlacz i opis kanału ,
7)zasilacz do radiotelefonu z podtrzymaniem – 12/33Ah
8)antena dookolna z zyskiem 1,5 dB elementy mocowania anteny , przewód antenowy ( H- 1000) złącze typu N
2. Radiostacja przewoźna typu GM 360 - 9 szt
1)selektywne wywołanie typu Private Line , Select V
2)Nadawanie uruchamiane głosem ,
3)sygnalizacja ratunkowa i pomoc dla samotnego pracownika ,
4)przekazywanie wywołań
5)możliwość wstawienia dodatkowych modułów ( szyfrator, rejestrator głosu )
6)alarm zewnętrzny aktywujący klakson i / lub światła pojazdu po odebraniu wywołania ,
7)praca w trybie megafonu ,
8)możliwość podłączenia modemu w trybie danych ,
9)wywoływanie typu status – funkcja umożliwiająca wysyłanie uprzednio uzgodnionych komunikatów
tekstowych bez używania przycisku ,
10)Rapidcall TM - wybieranie numerów jednym przyciskiem ,
11)przycisk pamięci – umożliwia szybki dostęp do często używanych kanałów wyciszanie radia w samochodzie
12)sygnalizacja przychodzących wywołań na wyświetlaczu (nazwą wywołującego ) i różnymi sygnałami
akustycznymi ,
14)obejście - funkcja umożliwiająca korzystanie z systemu radiokomunikacyjnego do łączności dalekiego
zasięgu lub obejście systemu i bezpośrednią łączność pomiędzy indywidualnymi , znajdującymi się niedaleko
od siebie radiotelefonami
15)ilość kanałów nie mniej niż 225
Zadanie częściowe Nr 2- Dostawa i sprzedaż wyposażenia –wyposażenie techniczne
1. Piła spalinowa łańcuchowa do drewna typu STIHL MS 361 - szt 2
1)długość prowadnicy nie mniej niż 37- 40 cm
2)moc silnika nie mniej niż 3,4 kW
3)waga do 6 kg
2.Piła do drewna typu STIHL MS 650 - szt 2
1)długość prowadnicy nie mniej niż 63 cm
2)moc silnika do 5 kW
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3)waga od 7 - 7, 5 kg
3. Piła spalinowa do betonu typu TS 700 - szt 2
1)moc - nie mniej niż 5 kW
2)tarcza korundowa średnicy nie mniej niż 350 mm
Zadanie częściowe Nr 3 - Dostawa i sprzedaż wyposażenia –wyposażenie techniczne
1. Agregat prądotwórczy spalinowy typu EC 5000 HONDA - szt. 3
1)moc maksymalna nie mniejsza niż 5 kW
2)napięcie znamionowe 230 V 50 Hz
3)rodzaj paliwa E-95
4)rozruch ręczny
5)stabilizator napięcia ,
6)rura przedłużająca rurę wydechową
2. Agregat prądotwórczy typu FM 40 - szt. 1
1)moc nie mniej niż 32kW
2)zasilanie - ON
3)czas pracy na pełnym zbiorniku paliwa nie mniej niż 16 godz.
4)rozruch ręczny ( kluczyk )
5)zamontowany na homologowanym podwoziu jezdnym wyposażonym w wysuwane podpory ,
6)obudowa kolor niebieski, napis GCZK UM Złocieniec z obydwu stron na obudowie ,
7)przedłużacz bębnowy z litej gumy - 20 m 1 szt , 30 m – 1 szt , 50 m -1 szt,
8)gniazda wtykowe z z zestykiem ochronnym 230 V16A IP68 + 1 gniazdo wtykowe CEE -400V 16 A5p IP67 z
wtyczką CEE 400V 16A5p IP67 – każde gniazdo wtykowe z zestykiem ochronnym na jednej fazie .
9)stabilizator napięcia ,
10)kolor obudowy niebieski
3. Agregat prądotwórczy typu AP 3-16000 szt. - 1
1)zasilanie benzyna E-95
2)moc – nie mniej niż 12 kW
3)rozruch elektryczny ( kluczyk)
4)przedłużacz bębnowy z litej gumy - 20m 1 szt. ,30m – 1 szt . , 50m 1 szt. ,
5)gniazda wtykowe z zestykiem ochronnym 230 V 16 IP68 + 1 gniazdo wtykowe CEE - 400V 16A 5p IP67 z
wtyczką CEE 400 V 16A 5p IP67 –każde gniazdo wtykowe z zestykiem ochronnym na jednej fazie .
6)stabilizator napięcia
7)kolor niebieski
Zadanie częściowe Nr 4- Dostawa i sprzedaż wyposażenia –wyposażenie techniczne
1. Amfibia z przyczepą - kpl. 1
1)silnik benzynowy czterosuwowy ,
2)8 kołowa ,
3)napęd na 8 kół,
4)możliwość transportu
5)nie mniej niż 6 osób na lądzie i nie mniej niż 4 osoby na wodzie ,
6)składany dach brezentowy ,
7)szyba przednia z wycieraczką ,
8)przyczepka wodno-lądowa 2 osiowa , ładowność nie mniej niż .250 kg ,homologowana
9)kolor niebieski , napis na bokach GCZK UM Złocieniec
2. kamera termowizyjna typu HORNET 320 B, + Ładowarka standardowa, + walizka ochronna kpl 1
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1)typ okularowy (zamawiający wymaga dostarczenie kamery typu okularowego (binokularnego) umożliwiającą
pracę w gęstym zadymieniu bez konieczności stosowania dodatkowych osłon).
2)wielofunkcyjna (zamawiający wymaga, aby kamera umożliwiała pracę w kilku trybach pracy, a tym
automatyczne wyszukiwanie ciepła, automatyczne wyszukiwanie zimna, tryb pełnego koloru, ciepło na biało,
zimno na czarno),
3)statyw ,
4)czas pracy min. 6 godz.
5) osłona termoizolacyjna ,
6) lub równoważne o zbliżonych parametrach lub lepszych
3.Trójnóg z bloczkiem i windą - 3 zestawy
1)trójnóg aluminiowy : - blokowanie nóg po otwarciu ,
2)wysokość robocza - nie mnie j niż 2,35 m
3)zabezpieczenie stopek antypoślizgowe
4)Max. dop. obciążenie nie mniej niż 250 kg ( 2 osoby )
5)indywidualne nastawienie nóg ,
6)podstawki stabilizujące pod każdą nogę ,
7)wyciągarka ręczna :
8)max obciążenie nie mniej niż 2 osoby do 250 kg
9)średnica liny do 13 mm
10)długość do 200 m
11)belka asekuracyjna :
12)dł 140 cm
13)szerokość
Zadanie częściowe Nr 5- Dostawa i sprzedaż wyposażenia –wyposażenie techniczne
1.Łódź motorowa, aluminiowa, płaskodenna ścięty dziób wyposażeniem - szt 1
1)ładowność nie mniej niż 5-6 osób
2)kolor niebieski
3)napis GCZK UM Złocieniec na bokach ,
4)silnik zaburtowy do 30 KM , rozruch ręczny , rumpel
5)bosak składany ,
6)pagaje 4 sztuki ,
7)koło ratunkowe -1
8)rzutka ratunkowa -1
9)kamizelka składana ( ratunkowa ) 6 szt,
10)kotwica składana ,
11)przyczepa podłodziowa – jednoosiowa –homologowana
12)zaczep przystosowany do sam . osobowych i dostawczych ,
Zadanie częściowe Nr 6- Dostawa i sprzedaż wyposażenia –wyposażenie techniczne
System obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu środowiska -kpl. 1
1)badanie jakości powietrza ,
2)badanie pól elektromagnetycznych ,
3)diagnoza czystości wód ,
i zawiera:
1)system wskaźników np. typu Drager, który pozwala na określenie stężenia szkodliwych substancji w
powietrzu, odzwierciedla potencjalne zanieczyszczenia (dla najniższych stężeń)
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2)zestaw przenośny do analizy wód – parametry pH, temperatura, przewodnictwo, stężenie tlenu.
3)aparat do pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego np. typu Narda. Sonda pomiarowa
z zakresem pomiarowym do 3GHz. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego z wewnętrzną pamięcią i
GPS.
4)Zamierzamy wykrywać w powietrzu związki organiczne arsenu i arsenowodoru, chlor, dwusiarczek węgla,
dwutlenek węgla, tlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, amoniak.
Zadanie częściowe Nr 7 - Dostawa i sprzedaż wyposażenia - wyposażenie uzupełniające
Maska MP-5 z - szt 70
z filtropochłaniaczem , ochrona dróg oddechowych przed zawartymi w powietrzu środkami trującymi i pyłem
radioaktywnym , oraz aerozolami bakteryjnymi , wyposażona w komorę foniczną oraz urządzenie do picia .
Zadanie częściowe Nr 8- Dostawa i sprzedaż wyposażenia - wyposażenie uzupełniające
Syrena elektroniczna typu DSE 1200 s - szt 3
1)głośniki szczelinowe
2)moc syreny nie mniej niż 1200 W
3)natężenie dżwięku 115 dB
4)moduł generatora sygnałów GSE-24 M , wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD
i manipulator do lokalnej obsługi syreny , pamięć komunikatów
5)wewnętrzny manipulator : umożliwiający załączanie alarmów PSP , OC , dowolnych alarmów i komunikatów
zapisanych w pamięci jak również przekazywanie komunikatów głosowych
w czasie rzeczywistym ,
6)współpraca z zewnętrznym przyciskiem alarmowym uruchamiającym alarm pożarowy ,
7)moduł zasilacza ( automatyczny układ ładowania i kontroli rozładowania akumulatorów ),
8)zasilanie rezerwowe ( dwa bezobsługowe akumulatory 12 V o pojemności 80 Ah)
9)złącze do komunikacji z komputerem klasy PC
10)liczba wzmacniaczy 4X 300 W
11)częstotliwość dźwięku: 300 – 515 Hz
12)zasilanie główne 230 V +/- 10 %
13)pobór mocy w trybie stand by (bez wyposażenia dodatkowego ) : ≤ 1 W
14)prąd ładowania akumulatorów 3 A
15)liczba alarmów na zasilaniu rezerwowym nie mniej niż 20 x 3- minutowych alarmów (24godz. po zaniku
zasilania głównego )
16)czas pracy na zasilaniu rezerwowym nie mniej niż 30 dni
17)materiał wykonania : obudowa metalowa ,
18)montaż na koszt dostawcy
Zadanie częściowe Nr 9- Dostawa i sprzedaż wyposażenia - wyposażenie uzupełniające
1. Namiot typu LUBAWA 01/07 szt – 2
1)stelaż metalowy zabezpieczony antykorozyjnie,
2)konstrukcja umożliwiająca łączenie dowolnej liczby namiotów w szereg ,
3)podłoga połączona trwale z namiotem , od zewnątrz fartuchy okapowe ,
4)nie mniej niż cztery rękawy techniczne umieszczone w bocznych ścianach , służące do podłączenia
nagrzewnic lub innego sprzętu
5)powierzchnia nie mniejsza niż 36 m²
6)4 okna ,
7)2 wejścia naprzeciw siebie ,
8)punkty oświetleniowe 2 kpl na namiot ,
9)nagrzewnica powietrza z termostatem ,
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10)łóżko polowe L 5 10 szt ,
11)krzesełko KW 2 10 szt ,
12)stół polowy WP 5-8 1 szt
13)wskazany kolor niebieski
14)napis CZK UM ZŁOCIENIEC na dwóch bokach
2. Lóżko polowe typu L1 - 130 szt
1)rozkładane
2)konstrukcja metalowa
3)dł. nie mniej niż 200 cm
4)wytrzymałość nie mniej niż 150 kg
3 . krzesło typu WP 5 - 30 szt
1)polowe ,
2)rozkładane,
3)konstrukcja metalowa zabezpieczona antykorozyjnie
4. stół typu WP 5-8 - 10 szt
1)polowy ,rozkładany
2)konstrukcja metalowa zabezpieczona antykorozyjnie
5. poduszki - szt 130
1)wymiary nie mniejsze niż 50 cm x 60 cm
2)wypełniona silikonem
3)typu wojskowego
6. koce - szt 260
1)wymiary nie mniejsze niż 160 x 200 cm
2)akrylowe typu wojskowego
Zadanie częściowe Nr 10- Dostawa i sprzedaż wyposażenia - wyposażenie uzupełniające
1 . Maszt oświetleniowy szt - 6
1)teleskopowy
2)oświetlenie 3x500W po dwa zestawy
3)wysokość wysuwu nie mniej niż 3,.5 m
4)kąt oświetlenia nie mniej niż 360 º
2. Zestaw medyczny PSP R-1 szt - 3
zgodny z wymogami Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego
3 . Latarka typu Streamilight Vulcan szt 10
1)specjalna latarka przeznaczona do pracy w strefach niebezpiecznych
2)zasilana akumulatorkami
3)ładowarka ,
4)statyw
Zadanie częściowe Nr 11- Dostawa i sprzedaż wyposażenia - wyposażenie uzupełniające
1 . Mapy cyfrowe i warstwowe miasta i gminy Złocieniec - 1 kpl
1)skala 1: 10000
2)szczegółowe bardzo dokładne
3)w formacie pliku BMP.
4)Mapy nie będą rozprowadzane, będą wykorzystywane do pracy operacyjnej.
5)Mają być dwie mapy; osobno mapy cyfrowe i warstwowe dla miasta Złocieniec i osobno dla gminy Złocieniec.
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6)Nakład: Mapa cyfrowa dla miasta – 3kpl.Mapa cyfrowa dla gminy – 3kpl.Mapa warstwowa dla miasta –
3kpl.Mapa warstwowa dla miasta – 3kpl.
Zadanie częściowe Nr 12 - Dostawa i sprzedaż wyposażenia - wyposażenie uzupełniające
1 .spodnie typu WODERY - szt 40 - wodoodporne ubranie połączone z butami
2. kurtka przeciwdeszczowa szt 40
1)wodoodporna z kapturem ,
2)podpinka ocieplająca
3)napis na plecach GCZK UM Złocieniec
3. kombinezon przeciw owadom szt 4 - trójwarstwowy , z rękawicami i workiem na owady
Zgodnie z art. 30 ustawy Pzp, w miejscu gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego rozwiązania spoczywa na wykonawcy. Podane
ewentualne w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i
technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia
tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego.
Zamawiający wymaga również:
1)min. 24 miesięczną gwarancję, której termin zaczyna biec w dniu odbioru faktycznego,
2)min. 10 letniego czasu serwisu prowadzonego przez sprzedającego (producenta) po okresie gwarancji na
podstawie indywidualnych zleceń użytkownika na:
a)agregat prądotwórczy Fm-40;
b)agregat prądotwórczy AP3 – 16000;
c)kamera termowizyjna Hornet 320B;
d)amfibia;
e)syreny elektroniczne DSE 1200s;
f)system obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę środowiska.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot

Słownik główny
35112000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
tak

nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części:
tak
nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :

tak

nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
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II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Zadanie częściowe Nr 1 - Dostawa i sprzedaż wyposażenia –wyposażenie techniczne
1. Radiostacja bazowa typu Digitex CZK -1 szt .
2. Radiostacja przewoźna typu GM 360 - 9 szt
Zadanie częściowe Nr 2- Dostawa i sprzedaż wyposażenia –wyposażenie techniczne
1. Piła spalinowa łańcuchowa do drewna typu STIHL MS 361 - szt 2
2. Piła do drewna typu STIHL MS 650 - szt 2
3. Piła spalinowa do betonu typu TS 700 - szt 2
Zadanie częściowe Nr 3 - Dostawa i sprzedaż wyposażenia –wyposażenie techniczne
1. Agregat prądotwórczy spalinowy typu EC 5000 HONDA - szt. 3
2. Agregat prądotwórczy typu FM 40 - szt. 1
3. Agregat prądotwórczy typu AP 3-16000 szt. - 1
Zadanie częściowe Nr 4- Dostawa i sprzedaż wyposażenia –wyposażenie techniczne
1. Amfibia z przyczepą - kpl. 1
2. kamera termowizyjna typu HORNET 320 B, + Ładowarka standardowa, + walizka ochronna kpl 1
3. Trójnóg z bloczkiem i windą - 3 zestawy
Zadanie częściowe Nr 5- Dostawa i sprzedaż wyposażenia –wyposażenie techniczne Łódź motorowa,
aluminiowa, płaskodenna ścięty dziób wyposażeniem - szt 1
Zadanie częściowe Nr 6- Dostawa i sprzedaż wyposażenia –wyposażenie techniczne System obserwacji i
narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu środowiska -kpl. 1
Zadanie częściowe Nr 7 - Dostawa i sprzedaż wyposażenia - wyposażenie uzupełniające
Maska typu MP-5 z - szt 70
Zadanie częściowe Nr 8- Dostawa i sprzedaż wyposażenia - wyposażenie uzupełniające
Syrena elektroniczna typu DSE 1200 s - szt 3
Zadanie częściowe Nr 9- Dostawa i sprzedaż wyposażenia - wyposażenie uzupełniające
1. Namiot typu LUBAWA 01/07 szt – 2
2. Lóżko polowe typu L1 - 130 szt
3 . krzesło typu WP 5 - 30 szt
4. stół typu WP 5-8 - 10 szt
5. poduszki - szt 130
6. koce - szt 260
Zadanie częściowe Nr 10- Dostawa i sprzedaż wyposażenia - wyposażenie uzupełniające
1 . Maszt oświetleniowy szt - 6
2. Zestaw medyczny PSP R-1 szt - 3
3. Latarka typu Streamilight Vulcan szt 10
Zadanie częściowe Nr 11- Dostawa i sprzedaż wyposażenia - wyposażenie uzupełniające
Mapy cyfrowe i warstwowe miasta i gminy Złocieniec - 1 kpl
Zadanie częściowe Nr 12 - Dostawa i sprzedaż wyposażenia - wyposażenie uzupełniające
1 . spodnie typuWODERY - szt 40
2. kurtka przeciwdeszczowa szt 40
3. kombinezon przeciw owadom szt 4
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(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : 145144.80 Waluta : EUR
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :
tak
nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:
tak
nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 25/03/2012 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/10/2012 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:(jeżeli dotyczy)
1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść
Zadanie częściowe nr 1 500,00 pięćset 00/100
Zadanie częściowe nr 2 400,00 czterysta 00/100
Zadanie częściowe nr 3 1 700,00 jeden tysiąc siedemset 00/100
Zadanie częściowe nr 4 2 800,00 dwa tysiące osiemset 00/100
Zadanie częściowe nr 5 700,00 siedemset 00/100
Zadanie częściowe nr 6 600,00 sześćset 00/100
Zadanie częściowe nr 7 1 000,00 jeden tysiąc 00/100
Zadanie częściowe nr 8 1 400,00 jeden tysiąc czterysta 00/100
Zadanie częściowe nr 9 2 400,00 dwa tysiące czterysta 00/100
Zadanie częściowe nr 10 600,00 sześćset 00/100
Zadanie częściowe nr 11 700,00 siedemset 00/100
Zadanie częściowe nr 12 300,00 trzysta 00/00
2.Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.
3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w terminie składania ofert.
4.Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:
Bank PKO S.A. BP Złocieniec
Nr 38 1020 2847 0000 1102 0009 6719
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na
rachunku Zamawiającego.
5.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium należy złożyć w terminie składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski, ul. Stary
Rynek 3, 78-520 Złocieniec w sekretariacie pok. 11 lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium”.
Kopię dołączyć do oferty.
6.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4
ustawy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Rozliczenie nastąpi jednorazowo, za dostarczony i odebrany przedmiot umowy (jednorazowa zapłata za
zadanie każde zadanie częściowe) na podstawie faktury VAT, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:(jeżeli dotyczy)
art 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)

III.1.4) Inne szczególne warunki:(jeżeli dotyczy)
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Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

tak

nie

III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają warunek jeżeli złożą następujące dokumenty:
1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy,
3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ,
4)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5)Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6)Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7)wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli
Wykonawcy złożą następujące dokuemnty:
1)opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN
(łącznie dla Wykonawców składających ofertę wspólną)
oraz
2)informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej,
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
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składania ofert, że Wykonawca posiada środki
finansowe w wysokości co najmniej
100 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 100 000,00 PLN.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
Zamawiający uzna, że Wykonawcy posiadają
niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji
niniejszego
zamówienia jeżeli wykaże się należytym wykonaniem,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę
odpowiadającą swoim rodzajem dostawom
stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie
mniej niż 100000,00zł

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:(jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
tak
nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:
tak
nie
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Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona

Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :
tak
nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału:(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców: _____
albo
Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:(procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :
tak
nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
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Kryteria
4. _____
5. _____

Waga
_____
_____

Kryteria
9. _____
10. _____

Waga
_____
_____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak

nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
ZP.271.6.2012.DW

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak
nie
(jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:(w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ Godzina: _____
Dokumenty odpłatne
tak
nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____

Waluta: _____

Warunki i sposób płatności:
_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12/03/2012 Godzina: 10:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:(jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: ______
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 12/03/2012
(dd/mm/rrrr) Godzina10:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Złocieniec
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak
nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :
tak
nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

tak

nie

Projekt pn. Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym
awariom na terenie gminy Złocieniec, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013 . Umowa nr UDA-RPZP.04.05.02-32-011/10-00
VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
_____

VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 0224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

+48 0224587800

Adres internetowy: (URL) http://www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____
E-mail:

_____

Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 Pzp, albo w terminie
15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli
postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień siwz, wnosi
sięw terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
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siwzna stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 0224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

+48 0224587800

Adres internetowy: (URL) http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2012 (dd/mm/rrrr) - ID:2012-015205
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa: _____

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

_____

Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa: _____

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

_____

Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa: _____

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

_____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość

_____

Państwo

_____

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń
naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom na terenie gminy Złocieniec – II etap
Część nr : 1
przewoźna

Nazwa : Dostawa i sprzedaż wyposażenia –wyposażenie techniczne-Radiostacja bazowa i

1) Krótki opis:
Dostawa i sprzedaż wyposażenia –wyposażenie techniczne
1.Radiostacja bazowa typu Digitex CZK -1 szt .
1)uruchamianie syren alarmowych na terenie miasta Złocieniec
2)możliwość zdalnej diagnostyki testowania syren alarmowych ,
3)możliwość prowadzenia korespondencji z Powiatowym stanowiskiem kierowania ,
4)możliwość przekazywania komunikatów głosowych informujących o konkretnych
5)zdarzeniach przekazywanych przez dyspozytora w czasie rzeczywistym oraz nagranych
w pamięci syreny
6)radiotelefon bazowy – nie mniej niż 255 kanałów , odstęp międzykanałowy nie mniej 12,5kHz moc – 1-25W,
wyświetlacz i opis kanału ,
7)zasilacz do radiotelefonu z podtrzymaniem – 12/33Ah
8)antena dookolna z zyskiem 1,5 dB elementy mocowania anteny , przewód antenowy ( H- 1000) złącze typu N
2. Radiostacja przewoźna typu GM 360 - 9 szt
1)selektywne wywołanie typu Private Line , Select V
2)Nadawanie uruchamiane głosem ,
3)sygnalizacja ratunkowa i pomoc dla samotnego pracownika ,
4)przekazywanie wywołań
5)możliwość wstawienia dodatkowych modułów ( szyfrator, rejestrator głosu )
6)alarm zewnętrzny aktywujący klakson i / lub światła pojazdu po odebraniu wywołania ,
7)praca w trybie megafonu ,
8)możliwość podłączenia modemu w trybie danych ,
9)wywoływanie typu status – funkcja umożliwiająca wysyłanie uprzednio uzgodnionych komunikatów
tekstowych bez używania przycisku ,
10)Rapidcall TM - wybieranie numerów jednym przyciskiem ,
11)przycisk pamięci – umożliwia szybki dostęp do często używanych kanałów wyciszanie radia w samochodzie
12)sygnalizacja przychodzących wywołań na wyświetlaczu (nazwą wywołującego )
13)i różnymi sygnałami akustycznymi ,
14)obejście - funkcja umożliwiająca korzystanie z systemu radiokomunikacyjnego do łączności dalekiego
zasięgu lub obejście systemu i bezpośrednią łączność pomiędzy indywidualnymi , znajdującymi się niedaleko
od siebie radiotelefonami
15)ilość kanałów nie mniej niż 225

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
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Główny przedmiot

Słownik główny
35112000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
1.Radiostacja bazowa typu Digitex CZK -1 szt .
2.Radiostacja przewoźna typu GM 360 - 9 szt
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta: PLN
bez VAT: 19700.80
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 26/03/2012 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/05/2012 (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń
naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom na terenie gminy Złocieniec – II etap
Część nr : 2

Nazwa : Dostawa i sprzedaż wyposażenia –wyposażenie techniczne - pił do drewna i betonu

1) Krótki opis:
Dostawa i sprzedaż wyposażenia –wyposażenie techniczne
1. Piła spalinowa łańcuchowa do drewna typu STIHL MS 361 - szt 2
1)długość prowadnicy nie mniej niż 37- 40 cm
2)moc silnika nie mniej niż 3,4 kW
3)waga do 6 kg
2. Piła do drewna typu STIHL MS 650 - szt 2
1)długość prowadnicy nie mniej niż 63 cm
2)moc silnika do 5 kW
3)waga od 7 - 7, 5 kg
3. Piła spalinowa do betonu typu TS 700 - szt 2
1)moc - nie mniej niż 5 kW
2)tarcza korundowa średnicy nie mniej niż 350 mm

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
35112000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
1. Piła spalinowa łańcuchowa do drewna typu STIHL MS 361 - szt 2
2. Piła do drewna typu STIHL MS 650 - szt 2
3. Piła spalinowa do betonu typu TS 700 - szt 2
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta: PLN
bez VAT: 16967.18
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 26/03/2012 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/05/2012 (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń
naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom na terenie gminy Złocieniec – II etap
Część nr : 3

Nazwa : Dostawa i sprzedaż wyposażenia –wyposażenie techniczne - agregaty prądotwórcze

1) Krótki opis:
1.Agregat prądotwórczy spalinowy typu EC 5000 HONDA - szt. 3
1)moc maksymalna nie mniejsza niż 5 kW
2)napięcie znamionowe 230 V 50 Hz
3)rodzaj paliwa E-95
4)rozruch ręczny
5)stabilizator napięcia ,
6)rura przedłużająca rurę wydechową
2. Agregat prądotwórczy typu FM 40 - szt. 1
1)moc nie mniej niż 32kW
2)zasilanie - ON
3)czas pracy na pełnym zbiorniku paliwa nie mniej niż 16 godz.
4)rozruch ręczny ( kluczyk )
5)zamontowany na homologowanym podwoziu jezdnym wyposażonym w wysuwane podpory ,
6)obudowa kolor niebieski, napis GCZK UM Złocieniec z obydwu stron na obudowie ,
7)przedłużacz bębnowy z litej gumy - 20 m 1 szt , 30 m – 1 szt , 50 m -1 szt,
8)gniazda wtykowe z z zestykiem ochronnym 230 V16A IP68 + 1 gniazdo wtykowe CEE -400V 16 A5p IP67 z
wtyczką CEE 400V 16A5p IP67 – każde gniazdo wtykowe z zestykiem ochronnym na jednej fazie .
9)stabilizator napięcia ,
10)kolor obudowy niebieski
3. Agregat prądotwórczy typu AP 3-16000 szt. - 1
1)zasilanie benzyna E-95
2)moc – nie mniej niż 12 kW
3)rozruch elektryczny ( kluczyk)
4)przedłużacz bębnowy z litej gumy - 20m 1 szt. ,30m – 1 szt . , 50m 1 szt. ,
5)gniazda wtykowe z zestykiem ochronnym 230 V 16 IP68 + 1 gniazdo wtykowe CEE - 400V 16A 5p IP67 z
wtyczką CEE 400 V 16A 5p IP67 –każde gniazdo wtykowe z zestykiem ochronnym na jednej fazie .
6)stabilizator napięcia
7)kolor niebieski

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
35112000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
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1.Agregat prądotwórczy spalinowy typu EC 5000 HONDA - szt. 3
2.Agregat prądotwórczy typu FM 40 - szt. 1
3.Agregat prądotwórczy typu AP 3-16000 szt. - 1
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta: PLN
bez VAT: 69926.50
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 26/03/2012 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/05/2012 (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń
naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom na terenie gminy Złocieniec – II etap
Część nr : 4
Nazwa : Dostawa i sprzedaż wyposażenia –wyposażenie techniczne - amfibia z przyczepą,
kamera termowizyjna i trójnóg z bloczkiem i windą
1) Krótki opis:
1.Amfibia z przyczepą - kpl. 1
1)silnik benzynowy czterosuwowy ,
2)8 kołowa ,
3)napęd na 8 kół,
4)możliwość transportu
5)nie mniej niż 6 osób na lądzie i nie mniej niż 4 osoby na wodzie ,
6)składany dach brezentowy ,
7)szyba przednia z wycieraczką ,
8)przyczepka wodno-lądowa 2 osiowa , ładowność nie mniej niż .250 kg ,homologowana
9)kolor niebieski , napis na bokach GCZK UM Złocieniec
2. kamera termowizyjna typu HORNET 320 B, + Ładowarka standardowa, + walizka ochronna kpl 1
1)typ okularowy (zamawiający wymaga dostarczenie kamery typu okularowego (binokularnego) umożliwiającą
pracę w gęstym zadymieniu bez konieczności stosowania dodatkowych osłon).
2)wielofunkcyjna (zamawiający wymaga, aby kamera umożliwiała pracę w kilku trybach pracy, a tym
automatyczne wyszukiwanie ciepła, automatyczne wyszukiwanie zimna, tryb pełnego koloru, ciepło na biało,
zimno na czarno),
3)statyw ,
4)czas pracy min. 6 godz.
5)osłona termoizolacyjna ,
6)lub równoważne o zbliżonych parametrach lub lepszych
3. Trójnóg z bloczkiem i windą - 3 zestawy
1)trójnóg aluminiowy : - blokowanie nóg po otwarciu ,
2)wysokość robocza - nie mnie j niż 2,35 m
3)zabezpieczenie stopek antypoślizgowe
4)Max. dop. obciążenie nie mniej niż 250 kg ( 2 osoby )
5)indywidualne nastawienie nóg ,
6)podstawki stabilizujące pod każdą nogę ,
7)wyciągarka ręczna :
8)max obciążenie nie mniej niż 2 osoby do 250 kg
9)średnica liny do 13 mm
10)długość do 200 m
11)belka asekuracyjna :
12)dł 140 cm
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13)szerokość otworu okiennego do 110 cm

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
35112000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
1.Amfibia z przyczepą - kpl. 1
2. kamera termowizyjna typu HORNET 320 B, + Ładowarka standardowa, + walizka ochronna kpl 1
3.Trójnóg z bloczkiem i windą - 3 zestawy
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta: PLN
bez VAT: 113934.40
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 26/03/2012 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/05/2012 (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu

28 / 43

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń
naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom na terenie gminy Złocieniec – II etap
Część nr : 5

Nazwa : Dostawa i sprzedaż wyposażenia –wyposażenie techniczne - Łódź

1) Krótki opis:
1. Łódź motorowa, aluminiowa, płaskodenna ścięty dziób wyposażeniem - szt 1
1)ładowność nie mniej niż 5-6 osób
2)kolor niebieski
3)napis GCZK UM Złocieniec na bokach ,
4)silnik zaburtowy do 30 KM , rozruch ręczny , rumpel
5)bosak składany ,
6)pagaje 4 sztuki ,
7)koło ratunkowe -1
8)rzutka ratunkowa -1
9)kamizelka składana ( ratunkowa ) 6 szt,
10)kotwica składana ,
11)przyczepa podłodziowa – jednoosiowa –homologowana
12)zaczep przystosowany do sam . osobowych i dostawczych ,

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
35112000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
Łódź motorowa, aluminiowa, płaskodenna ścięty dziób wyposażeniem - szt 1
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta: PLN
bez VAT: 27049.00
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 26/03/2012 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/05/2012 (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń
naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom na terenie gminy Złocieniec – II etap
Część nr : 6
Nazwa : Dostawa i sprzedaż wyposażenia –wyposażenie techniczne - System obserwacji i
narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu środowiska
1) Krótki opis:
System obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu środowiska -kpl. 1
1)badanie jakości powietrza ,
2)badanie pól elektromagnetycznych ,
3)diagnoza czystości wód ,
i zawiera:
1)system wskaźników np. typu Drager, który pozwala na określenie stężenia szkodliwych substancji w
powietrzu, odzwierciedla potencjalne zanieczyszczenia (dla najniższych stężeń)
2)zestaw przenośny do analizy wód – parametry pH, temperatura, przewodnictwo, stężenie tlenu.
3)aparat do pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego np. typu Narda. Sonda pomiarowa
z zakresem pomiarowym do 3GHz. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego
z wewnętrzną pamięcią i GPS.
4)Zamierzamy wykrywać w powietrzu związki organiczne arsenu i arsenowodoru, chlor, dwusiarczek węgla,
dwutlenek węgla, tlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, amoniak.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
35112000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
System obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu środowiska -kpl. 1
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta: PLN
bez VAT: 25409.98
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 26/03/2012 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/05/2012 (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń
naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom na terenie gminy Złocieniec – II etap
Część nr : 7

Nazwa : Dostawa i sprzedaż wyposażenia - wyposażenie uzupełniające - Maski typu MP-5

1) Krótki opis:
Maska typu MP-5 - szt 70 z pyłopochłaniaczem, z filtropochłaniaczem, ochrona dróg oddechowych przed
zawartymi w powietrzu środkami trującymi i pyłem radioaktywnym , oraz aerozolami bakteryjnymi , wyposażona
w komorę foniczną oraz urządzenie do picia .

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
35112000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
Maska typu MP-5 - szt 70
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta: PLN
bez VAT: 40163.90
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 26/03/2012 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/10/2012 (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń
naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom na terenie gminy Złocieniec – II etap
Część nr : 8
Nazwa : Dostawa i sprzedaż wyposażenia - wyposażenie uzupełniające - Syrena elektroniczna
typu DSE 1200 s
1) Krótki opis:
Syrena elektroniczna typu DSE 1200 s - szt 3
1)głośniki szczelinowe
2)moc syreny nie mniej niż 1200 W
3)natężenie dżwięku 115 dB
4)moduł generatora sygnałów GSE-24 M , wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD
i manipulator do lokalnej obsługi syreny , pamięć komunikatów
5)wewnętrzny manipulator : umożliwiający załączanie alarmów PSP , OC , dowolnych alarmów
i komunikatów zapisanych w pamięci jak również przekazywanie komunikatów głosowych
w czasie rzeczywistym ,
6)współpraca z zewnętrznym przyciskiem alarmowym uruchamiającym alarm pożarowy ,
7)moduł zasilacza ( automatyczny układ ładowania i kontroli rozładowania akumulatorów ),
8)zasilanie rezerwowe ( dwa bezobsługowe akumulatory 12 V o pojemności 80 Ah)
9)złącze do komunikacji z komputerem klasy PC
10)liczba wzmacniaczy 4X 300 W
11)częstotliwość dźwięku: 300 – 515 Hz
12)zasilanie główne 230 V +/- 10 %
13)pobór mocy w trybie stand by (bez wyposażenia dodatkowego ) : ≤ 1 W
14)prąd ładowania akumulatorów 3 A
15)liczba alarmów na zasilaniu rezerwowym nie mniej niż 20 x 3- minutowych alarmów (24godz. po zaniku
zasilania głównego )
16)czas pracy na zasilaniu rezerwowym nie mniej niż 30 dni
17)materiał wykonania : obudowa metalowa ,
18)montaż na koszt dostawcy

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
35112000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
Syrena elektroniczna typu DSE 1200 s - szt 3
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta: PLN
bez VAT: 56557.35
albo
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Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 26/03/2012 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/10/2012 (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń
naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom na terenie gminy Złocieniec – II etap
Część nr : 9
Nazwa : Dostawa i sprzedaż wyposażenia - wyposażenie uzupełniające (namiot, łóżko polowe,
krzesło, stół poduszki, koce)
1) Krótki opis:
1. Namiot typu LUBAWA 01/07 szt – 2
1)stelaż metalowy zabezpieczony antykorozyjnie,
2)konstrukcja umożliwiająca łączenie dowolnej liczby namiotów w szereg ,
3)podłoga połączona trwale z namiotem , od zewnątrz fartuchy okapowe ,
4)nie mniej niż cztery rękawy techniczne umieszczone w bocznych ścianach , służące do podłączenia
nagrzewnic lub innego sprzętu
5)powierzchnia nie mniejsza niż 36 m²
6)4 okna ,
7)2 wejścia naprzeciw siebie ,
8)punkty oświetleniowe 2 kpl na namiot ,
9)nagrzewnica powietrza z termostatem ,
10)łóżko polowe L 5 10 szt ,
11)krzesełko KW 2 10 szt ,
12)stół polowy WP 5-8 1 szt
13)wskazany kolor niebieski
14)napis CZK UM ZŁOCIENIEC na dwóch bokach
2. Lóżko polowe typu L1 - 130 szt
1)rozkładane
2)konstrukcja metalowa
3)dł. nie mniej niż 200 cm
4)wytrzymałość nie mniej niż 150 kg
3 . krzesło typu WP 5 - 30 szt
1)polowe ,
2)rozkładane,
3)konstrukcja metalowa zabezpieczona antykorozyjnie
4. stół typu WP 5-8 - 10 szt
1)polowy ,rozkładany
2)konstrukcja metalowa zabezpieczona antykorozyjnie
5. poduszki - szt 130
1)wymiary nie mniejsze niż 50 cm x 60 cm
2)wypełniona silikonem
3)typu wojskowego
6. koce - szt 260
1)wymiary nie mniejsze niż 160 x 200 cm
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2)akrylowe typu wojskowego

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
35112000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
1. Namiot typu LUBAWA 01/07 szt – 2
2. Lóżko polowe typu L1 - 130 szt
3 . krzesło typu WP 5 - 30 szt
4. stół typu WP 5-8 - 10 szt
5. poduszki - szt 130
6. koce - szt 260
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta: PLN
bez VAT: 100619.54
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 26/03/2012 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/10/2012 (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń
naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom na terenie gminy Złocieniec – II etap
Część nr : 10
Nazwa : Dostawa i sprzedaż wyposażenia - wyposażenie uzupełniające ( maszt
oświetleniowy, zestaw medyczny, latarka)
1) Krótki opis:
1 . Maszt oświetleniowy szt - 6
1)teleskopowy
2)oświetlenie 3x500W po dwa zestawy
3)wysokość wysuwu nie mniej niż 3,.5 m
4)kąt oświetlenia nie mniej niż 360 º
2.Zestaw medyczny PSP R-1 szt - 3
zgodny z wymogami Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego
3 . Latarka typu Streamilight Vulcan szt 10
1)specjalna latarka przeznaczona do pracy w strefach niebezpiecznych
2)zasilana akumulatorkami
3)ładowarka ,
4)statyw

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
35112000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
1 . Maszt oświetleniowy szt - 6
2. Zestaw medyczny PSP R-1 szt - 3
3 . Latarka typu Streamilight Vulcan szt 10
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta: PLN
bez VAT: 22827.81
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 26/03/2012 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/10/2012 (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń
naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom na terenie gminy Złocieniec – II etap
Część nr : 11
warstwowe

Nazwa : Dostawa i sprzedaż wyposażenia - wyposażenie uzupełniające - mapy cyfrowe i

1) Krótki opis:
1 . Mapy cyfrowe i warstwowe miasta i gminy Złocieniec - 1 kpl
1)skala 1: 10000
2)szczegółowe bardzo dokładne
3)w formacie pliku BMP.
4)Mapy nie będą rozprowadzane, będą wykorzystywane do pracy operacyjnej.
5)Mają być dwie mapy; osobno mapy cyfrowe i warstwowe dla miasta Złocieniec i osobno dla gminy Złocieniec.
6)Nakład: Mapa cyfrowa dla miasta – 3kpl.Mapa cyfrowa dla gminy – 3kpl.Mapa warstwowa dla miasta –
3kpl.Mapa warstwowa dla miasta – 3kpl.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
35112000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
Mapy cyfrowe i warstwowe miasta i gminy Złocieniec - 1 kpl
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta: PLN
bez VAT: 27868.85
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 26/03/2012 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/10/2012 (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń
naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom na terenie gminy Złocieniec – II etap
Część nr : 12
Nazwa : Dostawa i sprzedaż wyposażenia - wyposażenie uzupełniające - spodnie wodery,
kurtka przeciwdeszczowa, kombinezon przeciw owadom
1) Krótki opis:
1 . spodnie typu WODERY - szt 40 - wodoodporne ubranie połączone z butami
2. kurtka przeciwdeszczowa szt 40
1)wodoodporna z kapturem ,
2)podpinka ocieplająca
3)napis na plecach GCZK UM Złocieniec
3. kombinezon przeciw owadom szt 4 - trójwarstwowy , z rękawicami i workiem na owady

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
35112000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
1 . spodnie typuWODERY - szt 40
2. kurtka przeciwdeszczowa szt 40
3. kombinezon przeciw owadom szt 4
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta: PLN
bez VAT: 13622.60
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 26/03/2012 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/10/2012 (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr [1]

Przedmiot

1

Usługi konserwacyjne i naprawcze

2

Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3

Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4

Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5

Usługi telekomunikacyjne

6

Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7

Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8

Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9

Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10

Usługi badania rynku i opinii publicznej

11

Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13

Usługi reklamowe

14

Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15

Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16

Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7]

Przedmiot

17

Usługi hotelarskie i restauracyjne

18

Usługi transportu kolejowego

19

Usługi transportu wodnego

20

Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21

Usługi prawnicze

22

Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25

Usługi społeczne i zdrowotne

26

Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27

Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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