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Ogłoszenie nr 510148901-N-2020 z dnia 10-08-2020 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Sobótce: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO
SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SOBÓTCE
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 559890-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Ochotnicza Straż Pożarna w Sobótce, Krajowy numer identyfikacyjny 020211796, ul. Warszawska
12, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48721332643, e-mail
joanna_buda@o2.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO –
GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOBÓTCE
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OSPSob.ZP.01.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce, 2. Przedmiot zamówienia został
szczegółowo określony w załączniku nr 1A do niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca na dostarczony
samochód wraz z zamontowanymi urządzeniami udzieli minimalnej gwarancji i rękojmi nie krótszej

10.08.2020, 13:59

Firefox

2z4

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/c6d21112-20c3-431a-9fcc-d3634f...

niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania pojazdu Zamawiającemu. 4. W
trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie
Zamawiającego dokumenty stanowiące dowód spełnienia przez dostawę wymaganych norm i
przepisów oraz wymaganych parametrów ( świadectwa, zaświadczenie, karty katalogowe, instrukcje
itp.) w celu akceptacji i oceny zgodności ze szczegółową specyfikacja techniczną, 5. Wykonawca
jest zobowiązany do przeszkolenia użytkowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie
podstawowej obsługi pojazdu, 6. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z
Zamawiającym, w celu koordynowania prawidłowego przebiegu dostawy oraz wykonać przedmiot
zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 7. Zamawiający dopuszcza możliwość
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nie uzyskania środków
finansowych przeznaczonych na częściowe sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 1 a
ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozwiązania równoważne 1. Tam gdzie w opisie przedmiotu
zamówienia, zostało wskazane pochodzenie materiałów lub wskazanie normy, o których mowa w
art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań ,,
równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod
warunkiem, że zagwarantują one realizację dostawy oraz zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia
i pozostałych materiałach przetargowych znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub
pochodzenie oznacza to, że zapisy te mają charakter wyłącznie wzorcowy i Wykonawca może
zaoferować przedmiot równoważny, 2. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 oraz art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą
wyrazy ,, lub równoważne”, 3. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się
na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w
szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w
niniejszej SIWZ, 4. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty
wykaz materiałów oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/urządzenia
/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 780000.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Szczęśniak Pojazdy Specjalne sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bestwińska 105A
Kod pocztowy: 43-346
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 959400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 959400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 959400.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
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Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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