
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

dostawa pojazdów do celów ratownictwa górskiego na potrzeby GOPR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Główny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000706869

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 65

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gopr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gopr.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.gopr.pl/przetargi

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

niesienie pomocy osobom, których zdrowie lub życie jest zagrożone, udzielanie pomocy ofiarom
klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków i innych zdarzeń losowych

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 pojazdów do celów ratownictwa górskiego na potrzeby GOPR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e418b2a5-d8c6-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00153825/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-19 10:26

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: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00116769/01

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: L.dz.194a/I/2021

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

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
dostawa 1 szt. fabrycznie nowego pojazdu czterokołowego typu quad z napędem dla Grupy
Beskidzkiej GOPR do celów ratownictwa górskiego, miejsce dostawy : 43-370 Szczyrk, ul.
Dębowa 2 rok produkcji 2021 r. Dokładny opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danego
pakietu określony jest w załączniku nr 1 do swz.
Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia (pojazd i napęd alternatywny) –
24 miesiące od daty zakupu (data protokołu zdawczo - odbiorczego) bez limitu przebiegu. W
przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje
się do bezpłatnego ich usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia
przekazania Wykonawcy pojazdu do wskazanych przez Wykonawcę autoryzowanych stacji
serwisowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34113300-5 - Pojazdy terenowe

4.5.5.) Wartość części: 90243,90 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
dostawa 1 szt. fabrycznie nowego pojazdu czterokołowego typu quad z napędem dla Grupy
Krynickiej GOPR do celów ratownictwa górskiego, miejsce dostawy : Krynica- Zdrój, ul. Halna
18, rok produkcji 2021 r. Dokładny opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danego pakietu
określony jest w załączniku nr 1 do swz.
Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia (pojazd i napęd alternatywny) –
24 miesiące od daty zakupu (data protokołu zdawczo - odbiorczego) bez limitu przebiegu. W
przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje
się do bezpłatnego ich usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia
przekazania Wykonawcy pojazdu do wskazanych przez Wykonawcę autoryzowanych stacji
serwisowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34113300-5 - Pojazdy terenowe
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4.5.5.) Wartość części: 72357,72 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
dostawa 2 szt. fabrycznie nowych pojazdów czterokołowych typu quad dla Grupy Karkonoskiej
GOPR do celów ratownictwa górskiego, miejsce dostawy : Jelenia Góra, ul. Sudecka 79, rok
produkcji 2021 r. Dokładny opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danego pakietu
określony jest w załączniku nr 1 do swz.
Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia (pojazdy ) – 24 miesiące od
daty zakupu (data protokołu zdawczo - odbiorczego) bez limitu przebiegu. W przypadku
wystąpienia w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do
bezpłatnego ich usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia
przekazania Wykonawcy pojazdu do wskazanych przez Wykonawcę autoryzowanych stacji
serwisowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34113300-5 - Pojazdy terenowe

4.5.5.) Wartość części: 107317,07 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
dostawa 1 szt. fabrycznie nowego skutera śnieżnego dla Grupy Beskidzkiej GOPR do celów
ratownictwa górskiego, miejsce dostawy : Szczyrk, ul. Dębowa 2, rok produkcji 2021 r. Dokładny
opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danego pakietu określony jest w załączniku nr 1
do swz.
Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia (pojazd) – 24 miesiące od daty
zakupu (data protokołu zdawczo - odbiorczego) bez limitu przebiegu. W przypadku wystąpienia
w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego ich
usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia przekazania
Wykonawcy pojazdu do wskazanych przez Wykonawcę autoryzowanych stacji serwisowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34421000-7 - Skutery silnikowe

4.5.5.) Wartość części: 73983,74 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
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zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 109900,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 109900,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 109900,50 PLN

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

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CAURUS PAWEŁ PAWLUS

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 072813218

7.3.3) Ulica: UL. ŁAGODNA 18/2

7.3.4) Miejscowość: BIELSKO-BIAŁA

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 109900,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-11-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
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5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Jedyna złożona oferta na pakiet nr 2 podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 pzp
w zw. z art. 226 ust 1 pkt 6 pzp, ponieważ jest niezgodna z ustawą tj. z art. 63 ust.2 pzp, gdyż
nie została podpisana, a w konsekwencji nie została sporządzona w sposób zgodny z
wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej określonymi przez Zamawiającego w Rozdziale XVI swz .

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 131988,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 131988,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 131988,68 PLN
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6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Concept Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 072184389

7.3.3) Ulica: Al. Gen. W. Andersa 591

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 131988,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-11-30

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 90897,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 90897,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 90897,00 PLN

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

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CAURUS PAWEŁ PAWLUS

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 072813218

7.3.3) Ulica: UL. ŁAGODNA 18/2

7.3.4) Miejscowość: BIELSKO-BIAŁA

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 90897,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-11-30
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