
Ogłoszenie nr 510184280-N-2020 z dnia 24-09-2020 r.

Gmina Czernica: „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Nadolicach Wielkich ”

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: 579411-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540164036-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Na podstawie art. 15 ust. 2 i ust. 4 pkt. 3 ustawy Pzp Gmina Czernica, reprezentowana przez Wójta Gminy Czernica, w zakresie przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie w/w zamówienia, z wyłączeniem prawa do podpisania umowy- działa w imieniu i rzecz: Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolicach
Wielkich Siedziba: Nadolice Wielkie, ul. Wrocławska 56, 55-003 Czernica KRS: 0000060685 NIP: 896-128-12-11 Telefon kontaktowy: 792620622 Adres poczty
elektronicznej: ospnadolicewielkie@gmail.com Pomiędzy Gminą Czernica a Ochotniczą Strażą Pożarną w Nadolicach Wielkich zawarto „Porozumienie nr 1/2020 w
sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego nr MTP.271.2.16.2020.EZ”. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.bip.czernica.pl

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Czernica, Krajowy numer identyfikacyjny 93193498600000, ul. ul. Kolejowa  3, 55-003  Czernica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 726 57 00, e-mail
czernica@czernica.pl, faks 71 726 57 00.
Adres strony internetowej (url): http://bip.czernica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Nadolicach Wielkich ”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MTP.271.2.16.2020.EZ

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 ratowniczo - gaśniczego 4x4 wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w
Nadolicach Wielkich na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami. Przedmiot zamówienia
obejmuje również przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi pojazdu. 2. Szczegółowe wymagania techniczne pojazdu oraz warunki realizacji przedmiotu
zamówienia określa niniejsza Specyfikacja, w tym załącznik nr 2 do SIWZ oraz wzór umowy. 3. Pozostałe wymagania: 1) Oferowany pojazd musi być fabrycznie
nowy. Pojazd powinien posiadać komplet dokumentów wraz z tłumaczeniami przewidzianymi przepisami prawa, uprawniającymi do zakupu i rejestracji pojazdu w
Polsce. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obejrzenia i sprawdzenia faktycznego stanu technicznego pojazdu ze stanem opisanym w ofercie przez Wykonawcę. 2)
Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane jedynie przykładowo i mogą być zastąpione przez inne urządzenia i
materiały o równoważnych parametrach. Jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są
warunkami minimalnymi, których Zamawiający oczekuje. Zgodnie z art. 30 ust.5b ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zmawiającego
poprzez przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. Oferta, której sprzęt nie spełnia określonych warunków zostanie odrzucona. 3) Realizacja Zamówienia
ze środków: Budżet Gminy Czernica, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej- firmy ubezpieczeniowe. 4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3

Dodatkowe kody CPV: 35110000-8

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: 17/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 764227.64
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
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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 Specjalistyczne „Bocar” sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Korwinów, ul. Okólna 15
Kod pocztowy: 42-263
Miejscowość: Wrzosowa
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 949806.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 949806.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 949806.00
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.
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