
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Aleksandria

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Konopiska

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398014

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Lipowa

1.4.2.) Miejscowość: Konopiska

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-274

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.4.7.) Numer telefonu: 343282057

1.4.8.) Numer faksu: 343441935

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

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

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d570e850-f204-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455952/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-11-24 09:45

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00218214/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Aleksandria

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
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4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ( rok produkcji
2022), z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Aleksandria

4.2 Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1a do SWZ;
2) Do samochodu będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w dniu dostawy przedmiotu
zamówienia co najmniej następujące dokumenty:
a) książkę pojazdu,
b) gwarancję;
c) inne dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu
d) świadectwo dopuszczenia wydane przez jednostkę certyfikującą.
3) Samochód powinien posiadać książkę gwarancyjną w języku polskim i instrukcję obsługi w języku polskim zarówno
pojazdu jak innych elementów wyposażenia pojazdu które takową posiadają.

4.3 Zamawiający wymaga, aby oferowany samochód był fabrycznie nowy i spełniał wymagania polskich przepisów o ruchu
drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.

4.4 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia. 

4.5 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 rzecz Skarbu Państwa z tytułu ich sprowadzenia na
polski obszar celny

4.6 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego.

4.7 Miejsce dostawy i stanu faktycznego: siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrii 
wg zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestr Stowarzyszeń na dzień realizacji zamówienia 

4.8 Zamawiający informuje, że przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i
jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego.

4.9 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.

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

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

34144200-0 - Pojazdy służb ratowniczych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Specjalistyczne
"bocar" Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5730008637

4.3.3.) Ulica: Okólna 15

4.3.4.) Miejscowość: Wrzosowa

4.3.5.) Kod pocztowy: 42-263

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00455952/01 z dnia 2022-11-24

2022-11-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wykonaniu umowy - - Dostawy



4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 949929,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00276539/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-11-21

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 949929,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający - Gmina Konopiska przeprowadzila postępowanie o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz
Zamawiającego:
Ochotnicza Straż Pożarna Aleksandria
Aleksandria Druga ul. Gościnna 146 , 42-274 Konopiska
NIP: 573-27-90-889, REGON: 151543551
który powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia Gminie Konopiska, z wyłączeniem
prawa do zawarcia umowy.
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