
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa poszukiwawczego z układem
napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Gdańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Gdańsku - Biuro Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000598463

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowe Ogrody 8/12

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-803

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gdansk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

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

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi 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 ratownictwa poszukiwawczego z układem
napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e3846d1-e466-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00127903/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-27 12:06

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

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: Nie

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: BZP.271.42.2021

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego samochodu ratownictwa poszukiwawczego
z napędem 4x4 (kategoria 2 -uterenowiony) dla jednostki OSP Gdańsk.
3.1. Maksymalny czas realizacji dostawy samochodu od daty podpisania umowy to 4 miesiące
od daty zawarcia umowy ale nie później niż do 11 grudnia 2021 roku.
3.2. Oferowany samochód winien być:
3.2.1. nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń;
3.2.2. sprawny technicznie, kompletny i gotowy do użytku; 
3.2.3. wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku. 
3.3. Oferowany samochód winien:
3.3.1. spełniać wymagania zerowego spalania paliw i zerowej emisji spalin EURO 6 (WLTP);
3.3.2. posiadać wszystkie niezbędne świadectwa, homologacje lub inne dokumenty
dopuszczenia do ruchu drogowego wynikające z Działu III, Rozdział 1a i 1b ustawy Prawo o
ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku (teks jednolity: Dz. U z 2021 roku, poz. 450 z
późniejszymi zmianami);
3.3.3. spełniać warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia
przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawa dla samochodów poruszających się
po drogach publicznych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury).
3.3.4. być pojazdem spełanijącym wymogi opisane w Załączniku nr 1 tj. opisie przedmiotu
zamówienia.
3.3.5. uzyskać wszelkie wymagane świadectwa dopuszczenia, certyfikaty.
3.3.6. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na własność Zamawiającego i wydać mu
w swojej siedzibie przedmiot umowy tj. samochód ratowniczy posiadający parametry techniczne
wyszczególnione w ofercie Wykonawcy.
3.3.7. Wykonawca wyda Zamawiającemu przedmiot umowy z pełnym zbiornikiem paliwa oraz
maksymalna ̨ ilością płynów eksploatacyjnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
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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 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Nie została złozona żadna oferta
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