Ogłoszenie nr 510172109-N-2020 z dnia 10-09-2020 r.
Gmina Mikołów: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie – Paniowach przy ul. Mokierskiej 1
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: 563716-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mikołów, Krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek 16, 43-190
Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks
323 248 400.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mikolow.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mikołowie – Paniowach przy ul. Mokierskiej 1
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-27/2020
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 lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mikołowie – Paniowach przy ul. Mokierskiej 1. Przedmiot zamówienia: Pojazd
fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia nie wcześniej niż 2020. Podwozie pojazdu
z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy minimum 120 kW i
maksymalnym momencie obrotowym, minimum 360 Nm, spełniający normę emisji spalin
EURO 6, pojemność skokowa minimum 2200 cm3. Skrzynia 6-biegowa + bieg wsteczny oraz
wspomaganie układu kierowniczego. Napęd 4x2 na oś tylną wyposażoną w koła bliźniacze i w
fabryczną, mechaniczną blokadę mechanizmu różnicowego tylnego mostu. Na osi przedniej koła
pojedyncze. Układ hamulcowy wyposażony minimum w ABS oraz układ elektroniczny
stabilizujący tor jazdy ESP. Hamulce tarczowe na obu osiach. Samochód przystosowany do

przewozu min. 6 osób, wyposażony w 4 drzwi: - drzwi przedziału załogi umieszczone po obu
stronach pojazdu; - układ foteli w kabinie 1+1+4; - podłoga przedziału załogi i ładunkowego
wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną; - oświetlenie przedziału
pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego; - dodatkowe
gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy; - wskaźnik temperatury zewnętrznej; - boczne lusterka
regulowane elektrycznie i podgrzewane, składane ręcznie; - światła przeciwmgielne; - radio
samochodowe z czytnikiem MP3 i pilotem sterującym umieszczonym w zasięgu kierowcy; elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy; - szyby w tylnych drzwiach
przesuwne; - wszystkie szyby o wysokiej zdolności filtrowania; - miejsce dowódcy wyposażone
w półkę ułatwiającą czytanie mapy i lampkę oświetlającą; - kabina wyposażona w ogrzewanie i
w klimatyzację manualną; - wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z
przycisku w kluczyku; - w kabinie przygotowana instalacja elektryczna i półka do zamontowania
ładowarek dla 2 radiostacji i 2 latarek; - w kabinie pasażerskiej dywaniki dla pierwszego i
drugiego rzędu siedzeń; - pojazd wyposażony w fabryczną nawigację z mapą Polski
zamontowaną w desce rozdzielczej: - pojazd wyposażony w poduszkę powietrzną dla kierowcy i
pasażera (dowódcy): - należy dostarczyć dwa kluczyki do pojazdu. Konstrukcja przedziału załogi
powinna zapewniać ochronę pasażerów przed przemieszczającym się wyposażeniem podczas
wypadku lub hamowania awaryjnego. Powinno to być osiągnięte poprzez oddzielenie przedziału
sprzętowego od przedziału załogi. Zbiornik paliwa min. 80 litrów. Zbiornik wody o pojemności
minimum 1000l. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku A do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ramach zamówienia wykonawca jest
zobowiązany do zaopatrzenia pojazdu w sprzęt wykazany w tabeli nr 1 oraz jego montażu.
Wymieniony sprzęt wchodzi w cenę całkowitą pojazdu. Ponadto należy przewidzieć miejsce i
wykonać mocowania dla sprzętu posiadanego już przez Zamawiającego, który wyszczególniono
w tabeli nr 2. Do ceny pojazdu wlicza się również montaż sprzętu określonego w tabeli nr 2.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod 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: 10/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 223577.24
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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: PW BIBMOT BIK Sp. jawna
Email wykonawcy: przetargi@bibmot.pl
Adres pocztowy: ul. Drzewieckiego 1
Kod pocztowy: 39-300
Miejscowość: Mielec
Kraj/woj.: podkarpackie
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 273500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 273500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 284007.00
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.

