
Gmina Narew: Zakup i dostawa używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 bez 
wyposażenia dla OSP w Trześciance. 

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: 
nie 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Narew, Krajowy numer identyfikacyjny 5065955600000, ul. ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, 
woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85 6816016, e-mail gk@narew.gmina.pl, faks 0-85 873 35 35. 
Adres strony internetowej (url): www.narew.gmina.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zakup i dostawa używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 bez wyposażenia dla OSP 
w Trześciance. 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
Or.271.26.2018 
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: 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego 4x4 bez wyposażenia dla OSP w Trześciance. Samochód zarejestrowany musi być w Polsce a 
jego rok produkcji po roku 1993. Samochód ratowniczo-gaśniczy musi posiadać świadectwo 
dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) umożliwiające wprowadzenie pojazdu do podziału 
bojowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna. 2. Pojazd musi 
spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących 
pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. 2017 poz. 1260 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. 3. Podwozie pojazdu 
musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez właściwego Ministra lub świadectwo zgodności 
WE. 4. Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach 
Państwowej Straży Pożarnej wydane przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony 
Przeciwpożarowej, pełne świadectwo winno być dostarczone wraz z pojazdem. 5. Zamawiający 
dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców materiałów, części, urządzeń o równoważnych 
parametrach technicznych do wymienionych w specyfikacji technicznej - załącznik Nr 7 do SIWZ. 
Wykazanie równoważności zaoferowanego materiału, części, urządzenia spoczywa na Wykonawcy. 6. 
Przedmiot umowy musi zostać odebrany i zafakturowany zgodnie z zapisami wzoru umowy. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 



II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3 
Dodatkowe kody CPV: 34114000-9 
 
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: 
Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp unieważnia postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo 
nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy 
niepodlegającego wykluczeniu. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 (jedna)oferta, którą 
odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Oferent nie przedłożył wymaganego, 
wymienionego w SIWZ, ważnego świadectwa dopuszczenia pojazdu do użytkowania w jednostkach 
Państwowej Straży Pożarnej wydanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 
Przeciwpożarowej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia 
postępowania na wyżej wymienionej podstawie prawnej. 
 
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. 
 


