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Ogłoszenie nr 510092439-N-2019 z dnia 13-05-2019 r.
Miejski Zakład Usług Komunalnych: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ PRZYCZEPY DO
PRZEWOZU SPRZĘTU BUDOWLANEGO.
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: 543042-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zakład Usług Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 27681549000000, ul.
Plonów 22/I, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 291 79 22, e-mail
sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.mzuk.sosnowiec.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ PRZYCZEPY DO PRZEWOZU SPRZĘTU BUDOWLANEGO.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP 35/2019
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 zakup wraz z dostawą przyczepy do przewozu sprzętu budowlanego
- 1 sztuka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu: „Oświadczenie
o spełnianiu parametrów oferowanego urządzenia/sprzętu”, stanowiącym Załącznik nr 7 ZP
35/2019 do SIWZ. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zawartego w
„oświadczeniu o spełnianiu parametrów oferowanego samochodu”, zostaną odrzucone. Dostawa
sprzętu obejmuje transport, rozładunek i przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego
pracowników w zakresie obsługi każdego rodzaju sprzętu. Wraz z dostarczeniem przedmiotu
zamówienia Wykonawca winien dostarczyć specyfikacje techniczne dostarczonego sprzętu
zawierające wszystkie dane techniczne, opisane w formularzu „Oświadczenie o spełnianiu
parametrów oferowanego urządzenia/sprzętu”, stanowiącym załącznik do SIWZ, tj.: karty
gwarancyjne, dokumentację techniczno-ruchową i instrukcję obsługi oraz eksploatacji w języku

polskim, wszelkie dokumenty wymagane przepisami zezwalające na użytkowanie sprzętu
(certyfikaty bezpieczeństwa CE itp.) oraz katalogi części zamiennych (3 egz. w wersji papierowej i
1 egz. na nośniku elektronicznym w języku polskim. Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR
zostanie przekazana Zamawiającemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. na nośniku
elektronicznym w języku polskim. Wszelka dokumentacja powinna określać procedury obsługi
wymagane dla prawidłowej i ciągłej eksploatacji urządzeń/maszyn. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia
zawartego w „oświadczeniu o spełnianiu parametrów oferowanej przyczepy”, zostaną odrzucone.
Wykonawca udzieli gwarancji na oferowaną przyczepę nie krótszą niż 1 rok i nie dłuższą niż 3 lata,
licząc od daty odbioru końcowego. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu
przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wszelkie odmienne
postanowienia wynikające z kart gwarancyjnych przedmiotu umowy uważa się za bezskuteczne.
Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34223300-9
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:
W terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe
na uwadze została spełniona przesłanka wskazana w art.93 ust.1 pkt 1 Upzp unieważnienia
przedmiotowego postępowania.
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.
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