Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP.261.5.2017
Biuletyn Zamówień Publicznych
Urząd Zamówień Publicznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów
Zawarcia umowy ramowej
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak

nie

Nazwa projektu lub programu ______________________________________________________________

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
tak

nie

Numer ogłoszenia:

47778 - 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
tak

nie

Numer ogłoszenia:

…

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
Postępowanie zostało przeprowadzone przez
przeprowadzenie postępowania
(jeżeli dotyczy)

podmiot,

(jeżeli dotyczy)

któremu

zamawiający

powierzył/powierzyli

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania
______________________________________________________________
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

(jeżeli dotyczy)

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów ____________________
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
(jeżeli dotyczy)
W przypadku przeprowadzenia postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
_______________________________________________________________________________________
Informacje dodatkowe: ___________________________________________________________________
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa (firma): Zarząd

Zieleni Miejskiej

Krajowy numer identyfikacyjny: 271505514
Adres pocztowy:

ul. Pod Lasem 64
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rybnik
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Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP.261.5.2017
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Państwo:

Województwo:

Rybnik

44-210

Polska

śląskie

Tel.:

Fax:

E-mail:

zamowienia.publiczne@zielen.rybnik.pl

32/42 48 838
Adres strony internetowej (URL): http://zielen.rybnik.pl
Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja rządowa centralna
Administracja rządowa terenowa
Administracja samorządowa
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
Podmiot prawa publicznego
Inny (proszę określić)
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzenia postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
(jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest
podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę): ____________

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa samochodów z podziałem na zadania
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.261.5.2017
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

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 fabrycznie nowych (rok produkcji 2016 lub 2017) samochodów
z podziałem na zadania:
Zadanie 1: Dostawa samochodów osobowych – 3 szt
Zadanie 2: Dostawa samochodu ciężarowego wywrotka z kabiną 3-osobową.
Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ dostępnej na stronie Zamawiającego.
II.4) INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA:
Zamówienie było podzielone na części

tak

nie

II.5) Główny kod CPV

34110000-1

Dodatkowe kody CPV

34100000-8

Zarząd Zieleni Miejskiej
Rybnik
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Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP.261.5.2017
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

Negocjacje bez ogłoszenia

Przetarg ograniczony

Zamówienie z wolnej ręki

Negocjacje z ogłoszeniem

Zapytanie o cenę

Dialog konkurencyjny

Licytacja elektroniczna

Partnerstwo innowacyjne
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 1 (jeżeli dotyczy)
NAZWA: Dostawa samochodów osobowych – 3 szt (jeżeli dotyczy)
Postępowanie / część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: postępowanie dla zadania nr 1 zostało
unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – ceny złożonych ofert
przekraczają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

…../…./…... (dd/mm/rrrr)

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania
umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH (jeżeli dotyczy):
liczba otrzymanych ofert:
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT (jeżeli dotyczy):
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia tak nie
Adres pocztowy:
Miejscowość:
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą tak

E-mail:
Kod pocztowy:

Kraj/województwo

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej tak nie
Skrót literowy nazwy państwa: ________
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej tak nie
Skrót literowy nazwy państwa: ________
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY / WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rybnik
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Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP.261.5.2017
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty / wartość umowy
Oferta z najniższą ceną / kosztem

Oferta z najwyższą ceną / kosztem

Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa (jeżeli dotyczy)
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ nr 2 (jeżeli dotyczy)
NAZWA: Dostawa samochodu ciężarowego wywrotka z kabiną 3-osobową (jeżeli dotyczy)
Postępowanie / część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

13 /04/2017 (dd/mm/rrrr)

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT:

163 000,00

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania
umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH (jeżeli dotyczy):
liczba otrzymanych ofert: 3
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 innych państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT (jeżeli dotyczy): 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia tak nie x
CTC Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
E-mail:
ul. Radoszowska 1a
d.korbel@grupadbk.com
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Kraj/województwo
Ruda Śląska
41-707
śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą tak nie x
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej tak nie x
Skrót literowy nazwy państwa: ________
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej tak nie x
Skrót literowy nazwy państwa: ________
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY / WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty / wartość umowy 209 999,00
Oferta z najniższą ceną / kosztem
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rybnik

209 999,00 Oferta z najwyższą ceną / kosztem 317 893,50

4

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP.261.5.2017
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa (jeżeli dotyczy)
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
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 prowadzono 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
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Zarząd Zieleni Miejskiej
Rybnik
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