
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

„Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego pojazdu ciężarowego typu bramowiec dla
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110084530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piekarskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Krasnystaw

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: (82) 576 23 76

1.5.8.) Numer faksu: (82) 576 68 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pgk.krasnystaw@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pgkkrasnystaw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://pgkkrasnystaw.bip.lubelskie.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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 fabrycznie nowego specjalistycznego pojazdu ciężarowego typu bramowiec dla
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-799f8658-a1a7-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00077886/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-10 07:44

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00020131/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki z zabudową bramową

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 00036662/01

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: ZP/02/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 380000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego pojazdu
ciężarowego z zabudową bramową - przeznaczonego do wywozu stałych odpadów
komunalnych w obsługiwanych przez Zamawiającego kontenerach: KP7, KP10 i Mulda.
Oferowany przez
Wykonawcę pojazd musi:- być fabrycznie nowy (nieużywany), kompletny, wolny od wad
konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany w 2020r. lub
2021r., gotowy do użytku; - posiadać wszystkie świadectwa, certyfikaty i inne dokumenty
wymagane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dopuszczającymi pojazdy do ruchu
drogowego w Polsce, niezbędnymi do jego zarejestrowania – w tym także pełną dokumentację z
Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczającą pojazd do eksploatacji; - spełniać wszystkie
wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne, użytkowe i jakościowe –
szczegółowo określone w Załączniku nr 1 do SWZ. Zamawiający wymaga aby okres udzielonej
gwarancji na przedmiot zamówienia (podwozie i zabudowę) wynosił co najmniej 24 miesiące –
licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez upoważnionych przedstawicieli
Stron bez zastrzeżeń. Zadeklarowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące będzie
skutkowało odrzuceniem oferty. Okres rękojmi ustala się równy okresowi udzielonej gwarancji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ dostępnej na stronie prowadzonego
postępowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34100000-8 - Pojazdy silnikowe

34114000-9 - Pojazdy specjalne

34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

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: 2

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: 455809,71

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 463710,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 455809,71

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

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

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma WANICKI Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 944-210-86-67

7.3.3) Ulica: ul. Myślenicka 19

7.3.4) Miejscowość: Mogilany
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7.3.5) Kod pocztowy: 32-031

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1. Hewea Sp. z o.o. Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków - powierzenie w zakresie
dostawy i montażu urządzenia bramowego

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 455809,71

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
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