
Ogłoszenie nr 510039200-N-2019 z dnia 28-02-2019 r.

Urząd Gminy w Karsinie: Zakup używanego autobusu dla Szkoły Podstawowej w Wielu

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: 508241-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Karsinie, Krajowy numer identyfikacyjny 53966700000000, ul. ul. Długa  222,
83-440  Karsin, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 873 322, e-mail ug@karsin.pl, faks
586 873 120.
Adres strony internetowej (url): www.karsin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup używanego autobusu dla Szkoły Podstawowej w Wielu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP 271.3.2019

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:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 szt. używanego autobusu szkolnego dla Szkoły
Podstawowej w Wielu. a) Rok produkcji nie starszy niż 2009. b) Autobus musi być sprawny. c)
Wszystkie systemy i elektronika pojazdu nie powinny sygnalizować błędów. d) Autobus powinien
posiadać ważne badanie techniczne. e) Autobus musi znajdować się na terenie Polski, odbiór
pojazdu nastąpi z siedziby Wykonawcy. f) Zamawiający musi mieć możliwość oględzin autobusu
oraz przeprowadzenie jazdy próbnej. g) Pojazd musi być sprawny techniczne oraz gotowy do
podjęcia natychmiastowej pracy, wolny od wad i usterek oraz bez zastawu i obciążeń. h) Pojazd nie



powinien posiadać oznak korozji. Zamawiający oczekuje załączenia zdjęć oferowanego autobusu –
nadwozie, podwozie, wnętrze. Szczegółowy opis techniczny znajduje się w załączniku Nr 3 do
SIWZ. 2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje
zakres określony kodami: 34121000-1. 3. Szczegółowy opis wraz z wymaganiami Zamawiającego
określa Załącznik nr 3 do SIWZ – Specyfikacja techniczna oferowanego pojazdu. 4. Tam, gdzie w
opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w Ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż
zagwarantują one realizacje zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem
przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają
na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych a mają
jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 34121000-1

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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 162601.62
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
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: Przedsiebiorstwo Wielobranżowe Oszywa Ryszard
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wolności 7
Kod pocztowy: 26-010



Miejscowość: Bodzentyn
Kraj/woj.: świętokrzyskie

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 190650.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 190650.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 221400.00
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:

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   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.


