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GMINY BABOSZEWO 

Baboszewo,2015.07.22 
RL.042.4.2015 

Zaproszenie do zlozenia oferty w postepowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 

na dostawe nowego sprzetu ratowniczego dla jednostek OSP funkcjonujacych 

na terenie gminy Baboszewo. 

Zam6wienie ponizej 30 000 euro - podstawa prawna art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych 

(tekstjednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z p6tn. zm.) 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ;\CEGO. 

Gmina Baboszewo 

ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie 

NIP 567 179 04 40, REGON 130378054 

tel. (23) 66 II 091, fax (23) 6611 071 

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

www.gminababoszewo.pl; www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

I. Przedmiotem zamowienia jest dostawa nowego sprzytu ratowniczego dla jednostek OSP 

funkcjonuj~cych na terenie gminy Baboszewo: 

Lp. Nazwa j. m. Ilose Specyfikacja techniczna sprzlttu 

I Pompa szlamowa szt. 3 WI 30X HONDA 1200 IImin, typ silnika GX 
270) wraz z akcesoriami: nasady 2 szt., 
opaski zaciskowe 3 szt., kosz ssawny, klucz 
do korpusu, klucz do swiecy, olej silnikowy, 
instrukcja obslugi w jyzyku polskim. 

2 Agregat pqdotworczy szt. 1 Agregat pr~dotworczy E4000 rozruch ryczny, 
napiycie jednofazowe, moc max. 3,1 kW, 
napiycie 230V, silnik Honda typ GX 200 
o mocy 4,3 kW, zasilanie naturalne, system 
chlodzenia powietrze, wyposazenie: 
zabezpieczenie termiczne, czujnik niskiego 
poziomu oleju, gniazda elektryczne 2 x 230V 
16A, zabezpieczenie na generatorze i na 
gniazdach. 



I 3 Ubrania typu NOMEX 

4 Pr~downica 

5 Wr;ze ssawne 

szt. 

szt. 

szt. 

11 

5 

2 

Ubrania strazackie specjalne typu 
Nomex SX3 (kurtka, spodnie). Uklad 
warstwowy ubrania sklada sir; z materia16w: 
tkanina zewnr;trzna 75/23/2% 
NOMEXlKEVLARlw16kna antystatyczne; 
membrana 50/50 melaminalmetaaramid, 
powleczenia 100% PU; bariera termiczna 
65/20/15% metaaramid/paraaramidlPE; 
podszewka 100 % bawelny trudnopalnej. 

Pr~downica wodna PW-52 TURBOSUPON 
L-300 wyposazona w zaw6r kulowy, 
przeznaczona do wytwarzania strumienia 
zwartego i rozproszonego z plynn~ regulacj~ 
k~ta brylowego strumienia rozproszonego do 
110°, posiada mozliwosc plynnej regulacji 
wydajnosci w zakresie 100 - 500 I/min, 
wyposazona w nasadr; obrotow~, stop 
aluminiowy. 

Pozarniczy w¥ ssawny PCV 75/2500-LA 
przeznaczony do ssania i tloczenia wody lub I 
wodnych roztwor6w srodk6w gasniczych i 
o podcisnieniu do 0,063 MPa. I 

Zestawienie sprzlltu ratowniczego dla poszczeg61nych jednostek OSP: 

I). OSP Cywiny Wojskie: 

- pompa szlamowa - 1 szt., 

- agregat pr~dotw6rczy - 1 szt. 

2). OSP Dramin: 

- wyze ssawne - 2 szt., 

- pr~downica - 1 szt., 

- ubrania typu NOMEX - 5 szt. 

3). OSP Dziektarzewo: 

- ubrania typu NOMEX - 2 szt., 

- pompa szlamowa - 1 szt. 

4). OSP Niedarzyn: 

- ubrania typu NOMEX - 4 szt. 

5). OSP Sarbiewo: 

- pr~downica - 1 szt., 

- pompa szlamowa - 1 szt. 

6). OSP Wola Folwark: 

- prqdownica - 3 szt. 



Dostarczony sprzyt musi spelniae wymogi U stawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie 

przeciwpozarowej oraz Rozporz"dzenia Ministra Spraw Wewnytrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 

2007 r. w sprawie wykazu wyrobow slu:i:"cych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania. 

Do oferty nalezy dol"czye dokumenty potwierdzaj"ce, ze sprzyt spelnia wymogi okreslone 

w ww przepisach. 

Gwarancja producentow sprzytu - minimum 12 miesiycy. 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA. 

1. Dostawy nalezy zrealizowae w terminie od 1 wrzesnia do 15 wrzesnia 2015 roku, po 

wczesniejszym uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiaj"cym. 

IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY. 

1. Najnizsza cena. 

V. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 

1. Oferta wraz z zalacznikami powinna bye sporz"dzona w jyzyku polskim oraz podpisana przez 

osoby/y uprawnione do wystypowania w imieniu Wykonawcy i opatrzone pieczyci" Wykonawcy. 

2. Wykaz dokumentow jakie maj" dostarczye Wykonawcy: 

- "Formularz ofertowy" (zal"cznik nr 1 do niniejszego zaproszenia), 

- wzor umowy zaakceptowany przez Wykonawcy (zal"cznik nr 2 do niniejszego zaproszenia), 

- dokumenty potwierdzaj"ce dopuszczenie sprzytu do uzytkowania zgodnie z wymaganiarni 

okreslonymi w przepisach prawa, 

- aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci 

gospodarczej, jesli odrybne przepisy wymagaj" wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 

wczesniej jak 6 miesiycy przed terminem skladania ofert (kserokopia potwierdzona za zgodnose 

z oryginalem przez Wykonawcy). 

3. Oferty nalezy zlozye do 29 Jipca 2015 roku do godz. 11 00: 

- za posrednictwem poczty/przesylki kurierskiej na adres: Urzl!d Gminy Baboszewo, 

ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo, 

- lub osobiscie w Sekretariacie Urzl(du Gminy Baboszewo (pok. nr 4), 



w zamkniytej kopercie z napisem: Oferta na dostawC! nowego sprzC!tu ratowniczego dla jednostek 

osp funkcjonujqcych na terenie gminy Baboszewo. 

4. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie nie zostan'l rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu 

zlozenia oferty decyduje data wplywu oferty do Urzydu Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po 

uplywie terminu skladania ofert zostanie zwrocona bez otwierania Wykonawcy i nie bydzie 

podlegala ocenie. Wykonawca moze zlozyc tylko jedn'l oferty. 

5. Otwarcie zlozonych ofert nast'lpi w siedzibie Zamawiaj'lcego w dniu 29 lipca 2015 roku 

o godz. 11'·, pokoj nr 7. 

6. Osoba uprawniona do porozumiewania siy z Wykonawcami - Pan Robert Krysiak - e-mail: 

rkrysiak@gminababoszewo.pl 

WOJT 
5()h~l' JoY»O.S?-. 

mgr Tomasz 'SoVeCkI 

Zaproszenie do zlozenia oferty w postypowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego zamieszczono na 

stronie intemetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.plitablicy ogloszen Urzydu Gminy Baboszewo w dniu 

22.07.2015 r. 



Zah!cznik nr I 

(data) 

(pieczyc Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

W zwiqzku z zaproszeniem do zlozenia oferty w postypowaniu 0 udzielenie zamowienia 

pubIicznego RL.042.4.2015 z dnia 22 Iipca 2015 roku dotycz~cym dostawy nowego sprzetu 

ratowniczego dla jednostek OSP funkcjonujacych na terenie gminy Baboszewo. oferujemy 

wykonanie calosci zamowienia za kwoty: 

kwota netto: ............................... PLN (slownie ............................................................................................ . 

....................................................................................................................................................................... ) 

podatek VAT: ............................... PLN (slownie .......................................................................................... . 

....................................................................................................................................................................... ) 

kwota brutto: ............................... PLN (slownie .......................................................................................... . 

....................................................................................................................................................................... ) 

wtym: 

I. Dostawa sprzytu ratowniczego dla OSP Cywiny Wojskie: 

Lp. Nazwa Hose Cena Wartose netto PodatekVAT Wartose brutto 
jedn. 

I Pompa szIamowa I szt. 

2 Agregat pr~dotworczy I szt. 

Razem: 

2. Dostawa sprzytu ratowniczego dla OSP Dramin: 

Lp. Nazwa Hose Cena Wartose netto PodatekVAT Wartose brutto 
jedn. 

I Wyze ssawne 2 szt. 

2 Pr~downica I szt. 



3. Dostawa sprzytu ratowniczego dla OSP Dziektarzewo: 

Lp. Nazwa nose Cena Wartose netto PodatekVAT Wartose brutto 
jedn. 

1 Ubrania typu 2 szt. 
NOMEX 

2 Pompa szlamowa 1 szt. 

Razem: 

4. Dostawa sprzytu ratowniczego dla OSP Niedarzyn: 

Lp. Nazwa nose Cena Wartose netto PodatekVAT Wartose brutto 
jedn. 

1 Ubrania typu 4 szt. 
NOMEX 

Razem: 

5. Dostawa sprzytu ratowniczego dla OSP Sarbiewo: 

Lp. Nazwa nose Cena Wartose netto PodatekVAT Wartosc brntto 
jedn. 

1 Prl!downica 1 szt. 
.. --

2 Pompa szlamowa 1 szt. 

Razem: 

6. Dostawa sprzytu dla OSP Wola Folwark: 

Lp. Nazwa nose Cena Wartose netto PodatekVAT Wartose brutto 
jedn. 

1 Prl!downica 3 szt. 
. 

Razem: 

1. W podanej wyzej cenie uwzglydnione zostaly wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zam6wienia. 

2. Oswiadczamy, ze zapoznalismy siy z trescil! zaproszenia do zlozenia oferty w postypowaniu 

o udzielenie zam6wienia publicznego i nie wnosimy do niego zastrzezen oraz przyjmujemy 

warunki w nim zawarte. 



3. Zam6wienie zrealizujemy w terminie do dnia 15 wrzesnia 2015 r. 

4. Osoba do kontaktu (imiy, nazwisko, telefon, e-mail): ....................................................................... . 

Podpis osoby/os6b upowaznionych 

do reprezentowania Wykonawcy 



Umowa Nr ... /2015 - wzer 

zawarta w dniu ...... 2015 r. w Baboszewie, 

pomiE:dzy: 

Za1llcznik nr 2 

Gmin'l Baboszewo, NIP 567 - 179 - 04 - 40; REGON 130378054 z siedzibq w Baboszewie, 

ul. Warszawska 9A reprezentowanq przez: 

Tomasza 50beckiego - W6jta Gminy Baboszewo, 

przy kontrasygnacie 

Anny Guzanowskiej - Skarbnika Gminy, 

zwanq dalej Zamawiajqcym, 

a 

..................................................................................................................................................... , 
NIP ................................ , REGON ................................... . 

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej Wykonawcq 

w wyniku przeprowadzonego postE:powania a udzielenie zam6wienia publicznego a wartosci 

szacunkowej poniiej 30 000 euro nr RL.042.4.2015 na na dostawE: nowego sprzE:tu ratowniczego 

dla jednostek OSP funkcjonujqcych na terenie gminy Baboszewo, og!oszonego w dniu 22 lipca 

2015 r. na stronie internetowej Zamawiajqcego www.ugbaboszewo.bip.org.plitablicy og!oszeri 

UrzE:du Gminy Baboszewo zosta!a zawarta umowa a nastE:puj'lcej tresci: 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiqzuje siE: wykonac zam6wienie publiczne polegajqce na dostawie nowego 

sprzE:tu ratowniczego dla jednostek OSP funkcjonujqcych na terenie gminy Baboszewo: 

1). OSP Cywiny Wojskie: 

- pompa szlamowa -1 szt., 

- agregat prqdotw6rczy - 1 szt. 

2). OSP Dramin: 

- wE:ie ssawne - 2 szt., 

- prqdownica -1 szt., 



- ubrania typu NOMEX - 5 szt. 

3). OSP Dziektarzewo: 

- ubrania typu NOMEX - 2 szt., 

- pompa szlamowa -1 szt. 

4). OSP Niedarzyn: 

- ubrania typu NOMEX - 4 szt., 

5). OSP Sarbiewo: 

- prqdownica -1 szt., 

- pompa szlamowa -lszt. 

6). OSP Wola Folwark: 

- prqdownica - 3 szt. 

2. Przedmiot zamowienia zostanie dostarczony zgodnie z wymaganiami opisanymi w szczegotowym 

opisie przedmiotu zamowienia stanowiqcym zatqcznik nr 1 do umowy. 

§2 

Terminy 

1. DostawEl naleiy zrealizowac od dnia 1 wrzesnia 2015 r. do dnia 15 wrzesnia 2015 r. 

2. 0 terminie dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiajqcego na 3 dni przed planowanym 

terminem. 

§3 

Wynagrodzenie 

1. Za przedmiot umowy Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci 

............................................................. zt brutto (wraz z podatkiem VAT ... %) stownie: 

............................................................................................................................................ , w tym 

podatek VAT ( ... %) ....................... zt, wynagrodzenie netto ..................................... zt (stownie: 

.............................................................................................................................................. ) 
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur. 

2. Wykonawcy nie przystuguje iadne inne roszczenie 0 dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane 

w umowie, ani roszczenie 0 zwrot kosztow poniesionych w zwiqzku z wykonywaniem umowy. 

3. Wykonawca wyraia zgodEl na potrqcenie ewentualnych kar umownych z przystugujqcego mu 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca nie ma prawa dokonania cesji wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia okreslonego 



w ust. 1 bez pisemnej zgody Zamawiajqcego. 

§4 

Warunki platnosci 

1. PodstawEl wystawienia faktur stanowi protok61 zdawczo - odbiorczy przedmiotu zam6wienia, 

podpisany przez Zamawiajqcego i WykonawcEl. 

3. Faktury nalezy wystawie na NabywcEl: poszczeg61ne jednostki OSP: 

1). Ochotnicza Straz Pozarna Cywiny Wojskie, 09 -140 Raciqz, NIP 567 -173 - 37 - 61, 

2). Ochotnicza Straz Pozarna Dramin, 09 -130 Baboszewo, NIP 567 -173 - 37 - 78, 

3). Ochotnicza Straz Pozarna Dziektarzewo, 09 -130 Baboszewo, NIP 567 -150 - 62 - 32, 

4). Ochotnicza Straz Pozarna Niedarzyn, 09 -140 Raciqz, NIP 567 -173 - 37 - 84, 

5). Ochotnicza Straz Pozarna Sarbiewo, 09 -130 Baboszewo, NIP 567 -173 - 37 - 32, 

6). Ochotnicza Straz Pozarna Wola Folwark, 09 -130 Baboszewo, NIP 567 -173 -17 - 55, 

ze wskazaniem Gminy Baboszewo, uJ. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo, NIP 567 -179 - 04 - 40 

jako platnika, w wysokosciach zgodnych z formularzem oferty. 

4. Plat nose bEldzie dokonana przelewem na wskazany przez WykonawcEl w fakturze rachunek 

bankowy Dostawcy. 

5. Zaplata nastElPuje w dniu obciqzenia rachunku bankowego Zamawiajqcego. 

§5 

Osoby odpowiedzialne za realizacjEl umowy 

1. Do kontakt6w i koordynowania dostaw Strony wyznaczajq nastElPujqce osoby: 

1) ze strony Zamawiajqcego: .................................................. , 

2) ze strony Wykonawcy: ....................................................... . 

§6 

Obowiqzki Wykonawcy 

Do obowiqzk6w Wykonawcy nalezy min.: 

1. Dostawa nowego sprzEltu ratowniczego dla jednostek OSP funkcjonujqcych na terenie gminy 

Baboszewo zgodnie z Ofertq z dnia .............. do poszczeg61nych jednostek OSP. 

2. W dniu podpisania protokolu odbioru nowego sprzEltu ratowniczego Wykonawca przekaze 

Zamawiajqcemu oryginalne karty gwarancyjne producent6w sprzEltu. 



§7 

Obowi,!zki Zamawiaj,!cego 

1. Nadzor nad realizacj<} dostaw. 

2. Dokonanie odbioru ilosciowego dostarczonego sprzEltu w dniu dostawy oraz odbioru 

jakosciowego w ci<}gu 3 dni roboczych od dnia dostarczenia sprzEltu. 

§8 

Odst,!pienie od umowy 

1. Stronom przysluguje prawo odst<}pienia od umowy w oparciu 0 przepisy tytulu XV Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Zamawiaj<}cemu przysluguje ponadto prawo odst<}pienia od Umowy w nastElPuj<}cych 

przypadkach: 

1) w razie wyst<}pienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj<}cej, ze wykonanie Umowy nie lezy 

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziee w chwili zawarcia Umowy; 

odst<}pienie od Umowy w tym przypadku moze nast<}pie w terminie 30 dni od powziElcia 

wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach, 

2) Wykonawca nie rozpocz<}1 dostaw sprzEltu bez uzasadnionych przyczyn i nie przyst<}pil do 

nich, pomimo wezwania Zamawiaj<}cego zlozonego na pismie, 

3) Wykonawca przerwal dostawEl i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, 

4) Wykonawca opoznia sill w wykonywaniu dostawy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, 

zeby zdolal je ukonczye w umowionym terminie. 

3. Odst<}pienie od Umowy powinno nastClpie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego 

oswiadczenia i powinno zawierae uzasadnienie. Zawiadomienie powinno bye przekazane 

Wykonawcy lub Zamawiaj<}cemu co najmniej 7 dni przed terminem odst<}pienia. 

§9 

Zmiana postanowien umowy 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej Umowy 

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Dostawcy. 

§ 10 

Karyumowne 

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Zamawiaj<}cy zastrzega sobie prawo do 



dochodzenia od Wykonawcy kar umownych: 

1) za odstqpienie od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, za kt6re ponosi odpowiedzialnosc 

Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, 

2) za odstqpienie od umowy przez Wykonawc~ z przyczyn niezaleznych od Zamawiajqcego, kar~ 

umownq w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, 

3) za zwlok~ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wi~cej niz 20% wysokosci 

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, 

4) za zwtok~ w usuni~ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nast~pnego po 

uptywie terminu wyznaczonego na usuniElcie wad. Wykonawca nie moze odm6wic usuni~cia wad 

bez wzglEldu na wysokosc zWiqzanych z tym koszt6w. 

2. Wykonawcy przystugujq kary umowne: 

a) za odstqpienie od umowy przez Zamawiajqcego lub przez WykonawcEl z przyczyn, za kt6re 

ponosi odpowiedzialnosc Zamawiajqcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto 

okreslonego w § 3 ust. 1, za wyjqtkiem sytuacji gdy wystqpi istotna zmiana okolicznosci 

powodujqca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna by to 

przewidziec w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem odstqpienia przez Zamawiajqcego od 

umowy w terminie 30 dni od powziElcia wiadomosci 0 tych okolicznosciach. 

3. Niezaleznie od kar umownych, 0 kt6rych mowa w ust. 1 Zamawiajqcy jest uprawniony do 

dochodzenia odszkodowania uzupetniajqcego na zasadach og6lnych. 

§ 11 

Postanowienia koncowe 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszq Umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory mogqce wyniknqc z realizacji umowy Strony zobowiqzujq si~ rozwiqzywac 

polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory bEldzie rozstrzygac sqd 

powszechny wtasciwy miejscowo wedtug siedziby Zamawiajqcego. 



§ 12 

Zal'lczniki 

Wykaz zal'lcznik6w do Umowy stanowi'lcych integralne cZElsci skladowe niniejszej umowy: 

1) Opis przedmiotu zam6wienia. 

2) Oferta Wykonawcy. 

§ 13 

UmowEl niniejsz'l sporz'ldza sill w dw6ch jednobrzmi'lcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze 

stron. 

DOSTAWCA: ZAMAWIAJI\CY: 



Zal<jcznik nr 1 

Opis przedmiotu zam6wienia: 

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa nowego sprzytu ratowniczego dla jednostek OSP 

funkcjonuj1jcych na terenie gminy Baboszewo: 

Lp. Nazwa j. m. lIose Specyfikacja techniczna Sprzcttu 

1 Pompa szlamowa szt. 3 WT 30X HONDA 1200 I/min, typ silnika OX 
270) wraz z akcesoriami: nasady 2 szt., 
opaski zaciskowe 3 szt., kosz ssawny, klucz 
do korpusu, klucz do swiecy, olej silnikowy, 
instrukcja obslugi w jyzyku polskim . 

.. _-
2 Agregat pr1jdotw6rczy szt. 1 Agregat pqdotw6rczy E4000 rozruch ryczny, 

napiycie jednofazowe, moc max. 3,1 kW, 
napiycie 230V, silnik Honda typ OX 200 
o mocy 4,3 kW, zasilanie naturalne, system 
chlodzenia powietrze, wyposazenie: 
zabezpieczenie tenniczne, czujnik niskiego 
poziomu oleju, gniazda elektryczne 2 x 230V 
16A, zabezpieczenie na generatorze i na 
gniazdach. 

3 Ubrania typu NOMEX szt. 11 Ubrania straZackie specjalne typu 
Nomex SX3 (kurtka, spodnie). Uklad 
warstwowy ubrania sklada siy z material6w: 
tkanina zewnytrzna 75/23/2% 
NOMEXlKEVLARlwl6kna antystatyczne; 
membrana 50150 melaminalmetaaramid, 
powleczenia 100% PU; bariera tenniczna 
65120115% metaaramidiparaaramid/PE; 
podszewka 100 % bawdny trudnopalnej. 

4 Pqdownica szt. 5 Pr1jdownica wodna PW-52 TURBOSUPON 
L-300 wyposaZona w zaw6r kulowy, 
przeznaczona do wytwarzania strumienia 
zwartego i rozproszonego z plynn1j regulacj1j 
k1jta brylowego strumienia rozproszonego do 
11 0°, posiada mozliwosc plynnej regulacji 
wydajnosci w zakresie 100 - 500 I/min, 
WYPosaZona w nasady obrotow1j, stop 
aluminiowy. 

5 Wyze ssawne szt. 2 Pozarniczy w1jZ ssawny pev 75/2500-LA 
przeznaczony do ssania i tloczenia wody lub 
wodnych roztwor6w srodk6w gasniczych 
o podcisnieniu do 0,063 MPa. 

Zestawienie sprzEltu ratowniczego dla poszczeg61nych jednostek OSP: 



1. OSP Cywiny Wojskie: 

- pompa szlamowa - 1 szt., 

- agregat pr1jdotworczy - 1 szt. 

2. OSP Dramin: 

- wyze ssawne - 2 szt., 

- pr1jdownica - 1 szt., 

- ubrania typu NOMEX - 5 szt. 

3. OSP Dziektarzewo: 

- ubrania typu NOMEX - 2 szt., 

- pompa szlamowa - 1 szt. 

4. OSP Niedarzyn: 

- ubrania typu NOMEX - 4 Szt' 

5. OSP Sarbiewo: 

- pqdownica - 1 szt., 

- pompa szlamowa - 1 szt. 

6. OSP Wola Folwark: 

- prqdownica - 3 szt. 

Dostarczony sprzyt musi spelniac wymogi U stawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie 

przeciwpozarowej oraz Rozporz1jdzenia Ministra Spraw Wewnytrznych i Administracji z dnia 20 

czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow sluz1jcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego 

lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do 

uzytkowania. 

Do oferty nalezy dol1jczyc dokumenty potwierdzaj1jce, ze sprzyt spelnia wymogi okreslone 

w ww przepisach. 

Gwarancja producentow sprzytu - minimum 12 miesiycy. 


