
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Zakup fabrycznie nowej koparko – ładowarki dla Zakładu Usług Komunalnych we Włodowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366211153

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowska 28

1.5.2.) Miejscowość: Włodowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-421

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 034 3153037

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zuk@wlodowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.wlodowice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

komunalna

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:
Zakup fabrycznie nowej koparko – ładowarki dla Zakładu Usług Komunalnych we Włodowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed7bbd63-25c4-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00281254/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-24 08:57

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00200615/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Zakładu Usług Komunalnych we
Włodowicach

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 00208744/01

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: ZUK.201.10.2021

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (1 szt.) fabrycznie nowej koparko – ładowarki dla
Zakładu Usług Komunalnych we Włodowicach.
2. Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały wskazane szczegółowo w
rozdz. 3 ust. 2 SWZ.
3. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące. 
4. Koparko – ładowarka musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania
pojazdu z produkcji jednostkowej i takiego, którego parametry zostały specjalnie zmienione pod
kątem spełnienia wymagań niniejszego postępowania.
5. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego – Zakład Usług
Komunalnych we Włodowicach, ul. Krakowska 28, 42-421 Włodowice.
6. W dniu dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędną
dokumentację dotyczącą maszyny:
1) książkę serwisową i instrukcję obsługi w języku polskim;
2) deklarację zgodności (CE) w języku polskim;
3) książki gwarancyjne;
4) harmonogram i warunki niezbędne do przeglądów dotyczących pojazdów oraz osprzętu;
5) fabryczne komplety kluczy do stacyjki – dla pojazdów.
7. W dniu dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca przeszkoli pracowników
Zamawiającego (2 osoby) z zakresu obsługi urządzenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 43260000-3 - Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
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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: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

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: 368877,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 368877,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 368877,00 PLN

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

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INTERHANDLER SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 879 016 96 99

7.3.3) Ulica: WAPIENNA 6

7.3.4) Miejscowość: TORUŃ

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 368877,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni
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