
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

dostawa samochodów 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 samochodów na potrzeby GOPR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f13b5f59-da54-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00152687/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-18 12:23

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 00101303/01

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.197/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
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu (pojazdu ratowniczego)
na potrzeby Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, rok produkcji 2021 r., tj.
SAMOCHÓD TYPU BUS DLA GRUPY BIESZCZADZKIEJ- 1 SZT.,
wyposażony 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
2021r., poz. 450); dostawa na adres ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok

Dokładny opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danego pakietu określony jest w
załączniku nr 1 do swz.
2. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia :
Gwarancja na podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez limitu kilometrów: min. 2 lata
Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 3 lata
Gwarancja 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.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34114110-3 - Pojazdy ratownicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

4.5.5.) Wartość części: 195121,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych samochodów (pojazdów
ratowniczych) na potrzeby Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, rok produkcji
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2021 r., tj. SAMOCHÓD TYPU BUS DLA GRUPY KRYNICKIEJ i GRUPY PODHALAŃSKIEJ - 2
SZT., dostawa na adres odpowiednio: 1 szt. dla Grupy Krynickiej - ul. Halna 18, 33-380 Krynica-
Zdrój; 1 szt. dla Grupy Podhalańskiej- 34-700 Rabka Zdrój , Al.Tysiąclecia 1
Dokładny opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danego pakietu określony jest w
załączniku nr 1 do swz.
2. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia :
Gwarancja na podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez limitu kilometrów: min. 2 lata
Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 3 lata
Gwarancja 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.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34114110-3 - Pojazdy ratownicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

4.5.5.) Wartość części: 276423,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu (pojazdu ratowniczego)
na potrzeby Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, rok produkcji 2021 r., tj.
SAMOCHÓD OSOBOWO-TERENOWY DLA GRUPY PODHALAŃSKIEJ- 1 SZT. dostawa na
adres: 34-700 Rabka Zdrój , Al..Tysiąclecia 1
Dokładny opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danego pakietu określony jest w
załączniku nr 1 do swz.
2. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia :
Gwarancja na podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez limitu kilometrów: min. 2 lata
Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 2 lata
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.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34114110-3 - Pojazdy ratownicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

34113300-5 - Pojazdy terenowe

4.5.5.) Wartość części: 72000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu (pojazdu ratowniczego)
na potrzeby Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, rok produkcji 2021 r., tj.
SAMOCHÓD TERENOWY DLA GRUPY SUDECKIEJ- 1 SZT.; wyposażony 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 2021r., poz. 450); dostawa na
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adres: 58-303 Wałbrzych ul. Poznańska 6 
Dokładny opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danego pakietu określony jest w
załączniku nr 1 do swz.
2. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia :
Gwarancja na podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez limitu kilometrów: min. 2 lata
Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 3 lata
Gwarancja 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.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34114110-3 - Pojazdy ratownicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

34113300-5 - Pojazdy terenowe

4.5.5.) Wartość części: 260000,00 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: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

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: 239850,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 269985,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 239850,00 PLN

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

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

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

Wykonawca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PORSCHE INTER AUTO
POLSKA SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 272249958

7.3.3) Ulica: UL. SEKUNDOWA 1

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-178

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

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: 2021-08-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 239850,00 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 zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

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: 0

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 339849,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 436650,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 339849,00 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 2)

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

Wykonawca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PORSCHE INTER AUTO
POLSKA SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 272249958

7.3.3) Ulica: UL. SEKUNDOWA 1

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-178

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 339849,00 PLN

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

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
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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: 88560,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 88560,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 88560,00 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 3)

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

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

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

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

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 531275823

7.3.3) Ulica: Ul. Pużaka 6

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-273

7.3.6.) Województwo: opolskie

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: 2021-08-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 88560,00 PLN

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

Część 4
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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: 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: 386220,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 386220,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 386220,00 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: 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
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SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 386220,00 PLN

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

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00152687/01 z dnia 2021-08-18

2021-08-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy
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	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
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	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	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
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	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 386220,00 PLN
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