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Ogłoszenie nr 510255306-N-2019 z dnia 26-11-2019 r.

Gmina Lubrza: Zakuo używanego samochodu specjalnego - pożarniczego

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: 622955-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lubrza, Krajowy numer identyfikacyjny 53845500000000, ul. ul. Wolności  73, 48-231 
Lubrza, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 407 46 50, e-mail drogi@lubrza.opole.pl, faks 77
407 46 51. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.lubrza.opole.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zakuo używanego samochodu specjalnego - pożarniczego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
V.271.4.2019.ROŚ

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: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego, zarejestrowanego samochodu specjalnego -
pożarniczego wyprodukowanego w latach 2005-2006r., o następujących minimalnych
parametrach technicznych: a) Rok produkcji 2005-2006, b) Pojemność silnika co najmniej 4580
cm3, c) Moc minimum 132kW, d) Masa własna do 6000 kg, e) DMC do12000 kg, f) Największy
dopuszczalny nacisk osi 70-80 kN, g) Długość pojazdu nie więcej niż - 6,70 m, h) Wysokość do
-3,0 m, i) Szerokość pojazdu do -2,50 m, j) Rozstaw osi 3600-3700 mm, k) Kabina 6cio
miejscowa w tym kierowca, l) Skrzynia biegowa 6 biegowa mechaniczna, m) Układ hamulcowy
przód i tył tarczowy ze wspomaganiem hydraulicznym i ABS, n) Samochód z oryginalnym
lakierem czerwonym, o) 2 Lampy błyskowe koloru niebieskiego oraz generator sygnałów
dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych zamontowane na dachu z
przodu pojazdu, p) Lampa błyskowa koloru niebieskiego zamontowana z tyłu pojazdu, q) Lampy
przednie błyskowe LED umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu lub schowane
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w przednim zderzaku lub atrapie pojazdu pojazdu, r) Oświetlenie robocze wszystkich stron
pojazdu, s) Po bokach, z tyłu oraz na dachu pojazdu miejsce na Numer Operacyjny, t) Zabudowa
sprzętowa wyłożona blachą aluminiową ryflowaną (podłoga i boki), u) Na zabudowie półki i
miejsce na sprzęt wraz z mocowaniami, v) Zamontowane „szybkie natarcie”, w) Agregat
prądotwórczy zamontowany w sposób umożliwiający jego wyciągnięcie, x) Pneumatycznie
wysuwany teleskopowy maszt oświetleniowy z nim. 4 halogenami i regulowanym kątem
świecenia we wszystkich płaszczyznach, y) Autopompa minimum EURO 20/10 lub równoważna
o wydajności co najmniej 2500 l/min przy wolnym spływie, z) Wyciąg ze świadectwa
homologacji, aa) Świadectwo dopuszczenia wydawane przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP), bb) Karta obsługi pojazdu, cc) Książka serwisowa, dd)
Instrukcja obsługi w języku polskim, ee) Gaśnica ,apteczka, trójkąt ostrzegawczy, ff) Podnośnik
hydrauliczny o udźwigu min 20 ton. 2.2. Pojazd pożarniczy musi być kompletny, wolny od wad
fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych), technicznych oraz prawnych,
spełniający powyższe wymagania - przy czym zamawiający dopuszcza złożenie oferty z
wyposażeniem wyższym (lepszym) niż opisane. 2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych oraz wariantowych. 2.4. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość
przedmiotu zamówienia. 2.5. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień
uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 i ustawy Pzp.

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

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r., poz. 1843) postępowanie zostało unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty
nie podlegającej odrzuceniu.

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. 


