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Ogłoszenie nr 500218347-N-2018 z dnia 11-09-2018 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Wojniczu: Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla
OSP Wojnicz
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: 607130-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500201071-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Ochotnicza Straż Pożarna w Wojniczu, Krajowy numer identyfikacyjny 85177127600000, ul. ul.
Długa 82, 32830 Wojnicz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 790 998, e-mail
ospwojnicz@interia.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): ospwojnicz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Ochotnicza Straż Pożarna w Wojniczu

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wojnicz
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OSP.18.08.2018
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:
Przedmiotem zamówienia jest Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
OSP w Wojniczu.Samochód musi być fabrycznie nowy - rok produkcji 2018, napędzany
silnikiem o zapłonie samoczynnym i mocy min. 210kW, napęd stały 4x4 Blokady:
międzymostowa, osi tylnej, osi przedniej. Na osi tylnej pojedyncze koło. Maksymalna masa
rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi
zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg. Pojazd wyposażony w
urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego.
Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc

12.09.2018, 09:21

2z3

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/a61a00d8-c353-4f36-a2b0-cab8...

1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), zawieszona pneumatycznie. Zabudowa
pożarnicza wykonana z materiałów odpornych na korozję. Zbiornik wody o pojemności min.
2500 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. 2800 l/min.
zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi,
umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego i podanie wody do
zbiornika samochodu. Pojazd wyposażony w instalację zraszaczową zamontowaną w podwoziu
do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych. 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 min. dwoma reflektorami o mocy min 210 W każdy. Dokładny opis przedmiotu
zamówienia określa załącznik do SIWZ - WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO
SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO dla OSP W WOJNICZU
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
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 662000
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: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. KS.P.Ściegiennego 270
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Kod pocztowy: 25-116
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie
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 814260.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 814260.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 814260.00
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: nie
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.
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