
Ogłoszenie nr 510132805-N-2020 z dnia 21-07-2020 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonce: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu
ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Jabłonka w miejscowości Jabłonka

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: 557731-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 Jabłonce, Krajowy numer identyfikacyjny 49270165500000, ul. ul.

Sobieskiego  32, 34-480  Jabłonka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 652 305, e-mail

ospjablonka@interia.pl, faks -.

Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Stowarzyszenie Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x4 dla

jednostki OSP Jabłonka w miejscowości Jabłonka

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OSP.1.2020

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 ratowniczo-

gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Jabłonka w miejscowości Jabłonka” zgodnie z

wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zgodnie z

wiedzą oraz właściwymi przepisami i normami. 2. Szczegółowe wymagania jakie powinien

spełniać oferowany pojazd, zostały określone w załączniku nr 9 do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. 3. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, patenty

lub pochodzenie należy rozumieć, jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem

/równoważny/. 4. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia ma odpowiadać
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dokumentacji przetargowej. 5. Wymagania stawiane Wykonawcy: - Wykonawca jest

zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania

oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych oraz niezwłocznego

poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. Zamawiający nie

będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji

istotnych warunków zamówienia po upływie terminu na wniesienie odwołania. -Wykonawca,

który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania

określone przez Zamawiającego – art. 30 ust. 5 ustawy /np. materiały, urządzenia/ tzn. takie,

których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych

podanych w SIWZ. - Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia demonstracji

pojazdu oraz urządzeń, przeprowadzenia szkolenia z zakresu ich obsługi dla osób wskazanych

przez Zamawiającego w dniu przekazania przedmiotu zamówienia. 6. Wymagania dotyczące

gwarancji: - ogólna na pojazd wraz z wyposażeniem - minimum 24 miesiące - na zabudowę

pożarnicza - minimum 24 miesiące 7. W interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich

niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty. 8. Kod CPV

34.14.42.10-3 – wozy strażackie. 9. Wymagany okres gwarancji: Zamawiający wymaga aby

wykonawca udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji (ogólna na dostawy objęte

zmówieniem. UWAGA!!! Zamawiający informuje, że długość udzielonej gwarancji stanowi

kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 40 %. Wykonawca który zaproponuje

najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma maksymalnie 40 pkt.

natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji (24 miesięcy) otrzyma 0

pkt

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

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 i art. 93 ust. 3 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą” , Zamawiający

zawiadamia o unieważnieniu postępowania na „Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu

ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Jabłonka w miejscowości Jabłonka”.

Zamawiający unieważnił postępowanie, zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadną oferta.

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest przepis art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty

niepodlegającej odrzuceniu”.
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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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