
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Zakup 2 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Konopiska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398014

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa

1.5.2.) Miejscowość: Konopiska

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-274

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343282057

1.5.8.) Numer faksu: 343441935

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@konopiska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.konopiska.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl, https://www.bip.konopiska.akcessnet.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup 2 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b2c5b2b-476c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00328337/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-23 07:20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000026/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup 2 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Gk.271.7.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 410000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą dwóch nowych lekkich samochodów
ratowniczo- gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Konopiska. 
4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ tj. Załącznik nr
1a – Opis przedmiotu zamówienia, który zawiera minimalne wymagania techniczno-użytkowe
dla przedmiotu zamówienia oraz w Załącznik nr 6 – Projekt umowy, określającym szczegółowe
warunki realizacji przedmiotu umowy.
4.3 Miejsce dostawy i stanu faktycznego: siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Rększowicach
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach wg zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestr
Stowarzyszeń na dzień realizacji zamówienia 
4.4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia minimum36-
miesięcznej gwarancji i rękojmi (od dnia dokonania odbioru końcowego bez uwag)
4.5 Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące wymagania:
1) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji warunków zamówienia i
załącznikach i być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami prawa krajowego;
2) być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy;
3) posiadać komplet dokumentacji technicznej – eksploatacyjnej oraz umożliwiającej jego
rejestrację na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.6 Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SWZ
i każdego uzupełnienia (zmiana SWZ, wyjaśnienie treści SWZ) do SWZ wydanego podczas
postępowania o udzielenie zamówienia.
4.7 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia. 
4.8 Pojazd oraz wszystkie składniki jego wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane,
bez wad i uszkodzeń i nie może być obciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na
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rzecz Skarbu Państwa z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny
4.9 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do
miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
4.10 Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w niniejszej SWZ są podane
przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany
standard. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz
pochodzenie urządzeń i materiałów, należy je traktować jako propozycje. Zamawiający
dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do opisanych z
zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i
jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać
funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół
urządzeń dawał zamierzony efekt. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4.11 Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia wyznaczonych przedstawicieli OSP
Hutki/Rększowice z zakresu obsługi samochodu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34144200-0 - Pojazdy służb ratowniczych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 437880,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 437880,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 437880,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
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7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IUVO CARS Jan Świeboda

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9491735358

7.3.3) Ulica: Dębowa 4

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-202

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 437880,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
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