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Ogłoszenie nr 500212053-N-2018 z dnia 04-09-2018 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie: Dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie
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: 598720-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500185251-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie, Krajowy numer identyfikacyjny 192885647, ul.
Stefana Żeromskiego 9, 80-209 Chwaszczyno, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.
508815501, 503052240, e-mail ludwiksecke@wp.pl, leopold.rzeszewicz@gmail.com, faks .
Adres strony internetowej (url): www.ospchwaszczyno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OSP.271.1.2018
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:
Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Chwaszczynie. Wymagania dla samochodu: 1) fabrycznie nowy - rok
produkcji 2018; 2) silnik wysokoprężny o mocy min. 220kW, spełniający normę emisji spalin –
min Euro 6; 3) maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczogaśniczej nie może przekroczyć 16 000 kg; 4) kabina czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do
silnika, w układzie miejsc 1+1+4; 5) wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze
(akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego; 6) maksymalna wysokość całkowita
pojazdu – 3250 mm; 7) zabudowa pożarnicza - konstrukcja i poszycie zewnętrzne wykonane w
całości z materiałów kompozytowych, jako konstrukcja samonośna ze zintegrowanymi
zbiornikami o nieograniczonej odporności na korozję; 8) zbiornik wody o pojemności min. 4 m3,
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wykonany z materiałów kompozytowych; 9) autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego
ciśnienia: a) wydajność min 3200 l/min przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m, b)
wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min 400 l/min przy ciśnieniu 40 bar; 10) działko wodnopianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładką do piany,
wydajność działka min 800÷1600 l /min; 11) wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z 2
(dwoma) reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o łącznym strumieniu świetlnym min 30
000 lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V; 12) drabina
trzyprzęsłowa, wysuwna, aluminiowa (dł. po wysunięciu - min 8m, dł. po złożeniu max - 3,7m);
13) gwarancja podstawowa na samochód – min 24 miesiące; 14) gwarancja na zabudowę
pożarniczą – min 24 miesiące.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34144000-8
Dodatkowe kody 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: 30/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 735366.00
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 Specjalistyczne "bocar" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: przetargi@bocar.com.pl
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:
2/3

4.09.2018

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 899376.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 899376.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 899376.00
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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