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Dostawy - 513131-2019

30/10/2019    S210    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 
I. II. IV. V. V. VI.

Polska-Zakopane: Pojazdy ratownicze

2019/S 210-513131

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Główny
Krajowy numer identyfikacyjny: 00070686900000
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 65
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL219
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Dębicki
E-mail: naczelnikgopr@gopr.pl
Tel.: +48 182061550
Faks: +48 182014152
Adresy internetowe:

Główny adres: www.gopr.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym
I.5) Główny przedmiot działalności

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

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa samochodów dla celów ratownictwa górskiego
Numer referencyjny: L.dz.382/I/2019

II.1.2) Główny kod CPV

34114110
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych samochodów na
potrzeby GOPR, rok produkcji 2019 r., przystosowanych do ratownictwa górskiego,

mailto:naczelnikgopr@gopr.pl?subject=TED
http://www.gopr.pl/


30.10.2019 Dostawy - 513131-2019 - TED Tenders Electronic Daily

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:513131-2019:TEXT:PL:HTML 2/6

wyposażonych w sygnalizację świetlno-dźwiękową pojazdów uprzywilejowanych,
spełniających warunki określone w ustawie z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1990 z późn. zm.)
2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia dla obydwu pakietów określony jest w zał.
nr 1 do SIWZ.
3. Minimalny okres gwarancji:na podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez limitu
kilometrów min. 2 lata; na powłokę lakierniczą min. 3 lata.
4. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) opisany jest przez wskazanie
Znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne
tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w
przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu
spoczywa na Wykonawcy

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 1 051 000.00 PLN
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa samochodów terenowo-osobowych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

34110000
34113300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, ul. Piłsudskiego 65, 34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych samochodów na
potrzeby GOPR, rok produkcji 2019 r., przystosowanych do ratownictwa górskiego,
wyposażonych w sygnalizację świetlno- dźwiękową pojazdów uprzywilejowanych,
spełniających warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn.zm.).2.Dokładny opis przedmiotu
zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do siwz.3. Minimalny wymagany okres
gwarancji na przedmiot zamówienia:na podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez
limitu kilometrów min. 2 lata;na powłokę lakierniczą min.3 lata; na perforację
nadwozia min. 6 lat.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
samochodu do wskazanych przez Wykonawcę autoryzowanych stacji serwisowych na
terenie kraju.4.Oferta powinna zawierać informacje na temat możliwości
serwisowania pojazdów.5.Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia
określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zał. nr 1 do siwz) opisany
jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się
rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze
niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego
przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Sekcja IV: Procedura

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa samochodu typu bus
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

34110000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, ul. Piłsudskiego 65, 34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu na potrzeby
GOPR, rok produkcji 2019 r., przystosowanego do ratownictwa górskiego,
wyposażonego w sygnalizację świetlno- dźwiękową pojazdów uprzywilejowanych,
spełniającego warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn.zm.).2.Dokładny opis przedmiotu
Zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do siwz.3. Minimalny wymagany okres
gwarancji na przedmiot zamówienia:na podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez
limitu kilometrów min. 2 lata;na powłokę lakierniczą min.3 lata; na perforację
nadwozia min. 12 lat.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
samochodu do wskazanych przez Wykonawcę autoryzowanych stacji serwisowych na
terenie kraju.4.Oferta powinna zawierać informacje na temat możliwości
serwisowania pojazdu.5.Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia
określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zał. nr 1 do siwz) opisany
Jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się
rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze
niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego
przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414970-2019:TEXT:PL:HTML
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 170-414970
IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci

wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa samochodów terenowo-osobowych
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

21/10/2019
V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Concept Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. gen. Władysława Andersa 591
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 872 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 844 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa samochodu typu bus
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

21/10/2019
V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: PORSCHE INTER AUTO POLSKA Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Ul. Połczyńska 118 a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414970-2019:TEXT:PL:HTML
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Kod pocztowy: 01-304
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 179 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 193 890.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 06-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2.Odwołujący przesyła kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.Domniemywa się, iż
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 3.Odwołanie wnosi się w
terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane W sposób określony w pkt 2.
zdanie drugie, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 4.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 5. Odwołanie
wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6.
Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI
ustawy Pzp

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 06-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://www.uzp.gov.pl/
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