
Ogłoszenie nr 510215554-N-2019 z dnia 10-10-2019 r.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Książnicach: Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Książnicach 

 

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: 595282-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 540189534-N-2019  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Ochotnicza Straż Pożarna w Książnicach, Krajowy numer identyfikacyjny 690384316, ul. 

Ksiażnice  85, 39-300  Mielec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 7745666, e-mail 

a.bieniek@ug.mielec.pl, faks .  

Adres strony internetowej (url): http//www.gminamielec.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: Stowarzyszenie  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w 

Książnicach  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

OSP.271.1.2019  

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.Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP 

w Ksiąznicach 2. Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w 

obecności przedstawicieli Zamawiającego. 3. Samochód przekazywany przez Wykonawcę 

Zamawiającemu będzie posiadał pełny zbiornik paliwa oraz uzupełnione inne płyny 

eksploatacyjne. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do 

niniejszej SIWZ. 3. Wypełniona tabela z załącznika nr 3 do SIWZ stanowi część oferty i nie 

podlega uzupełnieniu w myśl ustawy Pzp. 4. Przedmiot zamówienia winien spełniać 

następujące wymagania: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ, b) być 

fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami. 5. W przypadku, gdy zapisy SIWZ 



wskazują dla niektórych materiałów znaki towarowe lub pochodzenie - nadmienia się, że 

wszystkie użyte w opisie technicznym nazwy produktów jak i firm mają tylko i wyłącznie 

zastosowanie do określenia minimalnych parametrów technicznych i jakościowych 

materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia. 6. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, jednakże 

podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot 

zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. 

Zgodnie z art. 30 ust. 5b Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany 

przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

Podstawową formą wykazania, że rozwiązania są równoważne lub charakteryzują się 

lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. Oferta, w 

której sprzęt nie spełnia określonych warunków zostanie odrzucona. 7. Zamawiający 

wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji bez limitu kilometrów 

(maksimum 60 miesięcy) na cały przedmiot zamówienia, od dnia podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Okres udzielenia gwarancji jest jednym z 

kryteriów oceny ofert.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 34114000-9 

 

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: 10/10/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 284552.00  

Waluta pln  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  3  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3  

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: 1  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 



Nazwa wykonawcy: Dragon s.c.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul.Kazdębie 121  

Kod pocztowy: 42-530  

Miejscowość: Dabrowa Górnicza  

Kraj/woj.: Polska  

 

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 348895.65  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 344400.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 401595.00  

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.  

  

 

 

        Prezes OSP Książnice 

        /-/ Witold Dziuba 


