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Ogłoszenie nr 510221808-N-2019 z dnia 17-10-2019 r.

Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: Dostawa wyposażenia osobistego ratowników.

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: 592014-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Krajowy numer identyfikacyjny 000824675,
ul. Cicha  10, 40-116  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 500543210, e-mail
biuro@slaskiewopr.pl, biuro@slaskiewopr.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): www.slaskiewopr.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa wyposażenia osobistego ratowników.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
2/2019

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 dostawa wyposażenia osobistego ratowników tj. kamizelek
asekuracyjnych Ratownik II oraz pasów węgorz. 1. Kamizelka asekuracyjna Ratownik II - 3 szt.
• kolor czerwony, • odblask „Ratownik”, • podwójny pas krokowy, • centralny pas asekuracyjny,
• kieszeń na rzutkę ratowniczą z tyłu, • możliwość zwolnienia klamry jedną ręką, • z przodu
kieszeń na radio, telefon, • sześć kieszeni w tym trzy duże, • karabinek do mocowania innych
akcesoriów. 2.Pas węgorz - 3 szt. • zgodny z parametrami ILS • z szelką ratowniczą, • z linką.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 35000000-4
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SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/10/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2422.76 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: IMPERIUM Piotr Połata 
Email wykonawcy: 24ratownik@gmail.com 
Adres pocztowy: Ul. Węglowa 102/4 
Kod pocztowy: 43-502 
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice 
Kraj/woj.: śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2980.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2980.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2980.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 
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IV.8) Informacje dodatkowe:

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  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1
pkt 4  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. 
W dniu 23.09.2019r unieważniono postępowanie na zadanie 3) dostawa wyposażenia
osobistego ratowników z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty. Unieważnienie postępowania
opublikowano w tym samym dniu na stronie zamawiającego www.slaskiewopr.pl.
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli w postępowaniu prowadzonym
uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął
żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty
lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich
niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z
postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Uzasadnienie faktyczne: W ogłoszonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu
nieograniczonego nie została złożona żadna oferta na zadanie 3), a realizacja zadania jest
bardzo ważna z punktu widzenia podjętych przez ŚWOPR zobowiązań dotyczących realizacji
zadania oraz uzyskania dotacji z NFOŚiGW oraz Miasta Rybnik na zakup sprzętu
ratowniczego. Ogłoszenie kolejnego przetargu nie gwarantuje uzyskania oferty, stąd
zdecydowano się na negocjacje z jednym wykonawcą, w ramach procedury ZWR – zgodnie z
zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały
zmienione.


