
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) z modułem łączności do KM PSP w
Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W
GLIWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273073013

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wrocławska 1

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 231 18 85

1.5.8.) Numer faksu: 32 231 76 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kmpsp@kmpsp.gliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kmpsp-gliwice

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.gov.pl/web/kmpsp-gliwice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo 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:
Dostawa lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) z modułem łączności do KM PSP w
Gliwicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a130890-ea23-11eb-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00144872/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-11 09:04

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010826/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa lekkiego samochodu operacyjnego, typu SLOp z modułem łączności do KM PSP
w Gliwicach

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: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00122765/01

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: MT.2370.7.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 162601,63 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) z modułem
łączności do KM PSP w Gliwicach
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia,
który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego SWZ.
2.1. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie
produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (nazwanie, określenie
marki, znaku towarowego lub innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech).
2.2. Wykonawca winien udzielić gwarancji oraz rękojmi na przedmiot zamówienia, Gwarancja
oraz rękojmia na pojazd (podwozie, zabudowa) i wyposażenie min. 24 miesiące. Maksymalny
okres punktowanej gwarancji wynosi 84 miesiące. Okres gwarancji jakości równy jest okresowi
rękojmi za wady. W okresie gwarancji wszystkie czynności serwisowe wskazane w książkach
napraw serwisowych i gwarancyjnych, instrukcjach obsługi i eksploatacji czy też innych
dokumentach dotyczących samochodów i elementów ich zabudowy, obejmujące również
wymianę materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych oraz innych elementów podlegających
okresowej wymianie wykonane na koszt Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie
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SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 554774,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 554774,03 PLN

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

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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