
Ogłoszenie nr 510168683-N-2019 z dnia 12-08-2019 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Drawnie: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na
potrzeby OSP w Drawnie".

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: 570049-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540149378-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ochotnicza Straż Pożarna w Drawnie, Krajowy numer identyfikacyjny 812651217, ul.
Kościuszki  9, 73-220  Drawno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. +48957682533,
e-mail osp_drawno@vp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.drawno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Drawnie".

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PIOŚ.271.15.2019.MP

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:

Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę fabrycznie nowego, specjalistycznego samochodu
(średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego), który musi spełniać wymagania: a)Ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r., poz. 128, z późn. zm.),
wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu
zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z
późn. zm), b) Rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony
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Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów
specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej
Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej(Dz. U. z 2019 r., poz. 594), c)
Polskiej Normy: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 2 (lub równoważnych)- posiadać ważne
świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski
wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). -Samochód
musi być fabrycznie nowy, napędzany silnikiem o zapłonie samoczynnym, napęd 4x4.
-Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej
(pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000
kg. -Kabina czterodrzwiowa, jednomułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc
1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), zawieszona pneumatycznie lub mechanicznie.
-Zabudowa pożarnicza wykonana z materiałów odpornych na korozję. -Zbiornik wody o
pojemności min. 3000 litrów. Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 %
pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do
stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. -Autopompa dwuzakresowa o wydajności
min. 1600 l/min. Zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanymi
drzwiami żaluzjowymi, umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego i
podanie wody do zbiornika samochodu. Układ posiadać ma możliwość jednoczesnego podania
wody lub piany do linii tłocznych, działka, szybkiego natarcia, zraszaczy. -Samochód
wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy o wysokości min. 4,5
m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo,
zasilany z instalacji elektrycznej podwozia lub agregatu prądotwórczego, zabudowany na stałe w
samochodzie z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm.
-Instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim w 2 egzemplarzach. -Książka serwisowa.
-Samochód specjalistyczny powinien posiadać wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji
pojazdu, w szczególności certyfikaty i deklaracje przewidziane polskim prawem sporządzone w
języku polskim.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 34144000-8

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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 617886.18
Waluta PLN
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IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
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: AUTOBAGI POLSKA Sp.z.o.o
Email wykonawcy: rafal@kamazpolska.pl
Adres pocztowy: Góra Libertowska 27
Kod pocztowy: 30-444
Miejscowość: Libertów
Kraj/woj.: Polska

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 729390.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 729390.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 783018.00
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
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/eafae500-e029-48ab-aac9-954a...

3 z 3 12.08.2019, 15:23


