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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:  551908 - N - 2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

tak     nie   

Numer ogłoszenia: …

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego  (jeżeli dotyczy)

Postępowanie  zostało  przeprowadzone  przez  podmiot,  któremu  zamawiający  powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania  (jeżeli dotyczy)

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
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Adres pocztowy:
ul. Pod Lasem 64
Miejscowość:
Rybnik

Kod pocztowy: 
44-210

Państwo:
Polska

Województwo:
śląskie

Tel.:

32/42 48 838
Fax: E-mail:

zamowienia.publiczne@zielen.rybnik.pl

Adres strony internetowej (URL): http://  zi  elen  .  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:
Zadanie 1: Dostawa samochodu komunalnego wywrotka z kabiną 3-osobową

Zadanie 2: Dostawa samochodu dostawczego wywrotka z kabiną 3-osobową

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.261.4.2019

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 2019) samochodów              z
podziałem na zadania:
Zadanie 1: Dostawa  samochodu komunalnego wywrotka z kabiną 3-osobową. 
Zadanie 2: Dostawa  samochodu dostawczego wywrotka z kabiną 3-osobową. 
Warunki techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1
Samochód   komunalny  wywrotka  spełniający  następujące  wymagania  techniczne  oraz  elementy
wyposażenia:
a) silnik zasilany gazem CNG o pojemności min. 2000 cm³,
b) norma emisji spalin Euro 6, 
c) min. 5-biegowa, manualna  skrzynia biegów,
e) napęd na oś tylną, 
f) kabina 3 osobowa w kolorze białym,
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g) klimatyzacja manualna, 
h) elektrycznie otwierane przednie szyby,
i) DMC do 3500  kg,
j) koło zapasowe, komplet opon zimowych, 
k) trójkąt ostrzegawczy, apteczka, klucze do kół, lewarek, dywaniki gumowe, gaśnica, 
l) wyposażony w światła do jazdy dziennej,
m) płyta montażowa z hydrauliką z przodu pojazdu do mocowania pługa,
n) belka świetlna LED z napisem „Zieleń Miejska”,
o) długość 430÷436 cm,
p) szerokość 150÷156 cm,
r) wysokość 169÷173 cm,
s) rozstaw osi 200÷218 cm.
t) dopuszczalna ładowność minimum 1000 kg. 
Zadanie nr 2
Samochód  dostawczy  wywrotka  spełniający  następujące  wymagania  techniczne  oraz  elementy
wyposażenia:
a) silnik zasilany gazem CNG,  norma emisji spalin Euro 6,
b) manualna skrzynia biegów, napęd na tylną oś, 
c) klimatyzacja manualna, centralny zamek,
d) elektrycznie otwierane przednie szyby,
e) belka świetlna LED z napisem „Zieleń Miejska”,
f) pełnowymiarowe koło zapasowe, komplet opon zimowych, 
g) koła tylne bliźniaki, zawieszenie wielopiórowe tylne,
h) kabina 3-osobowa w kolorze białym,
i) poduszka powietrzna kierowcy i pasażera,
j) system wspomagania kierownicy, 
k) immobiliser,
l)  skrzynia  ładunkowa  z  wywrotem  3-stronnym,  z  burtami  o  wys.  minimum  40  cm  i  siatkami
zabezpieczającymi o wys. 50 cm nad burty, siatki otwierane niezależnie od burt, z możliwością demontażu,
ze stopniem wejściowym na tylnej burcie, o wymiarach  w rzucie poziomym: długość 3,5÷4,2 m, szerokość
2,0÷2,3 m,  podłoga wykończona blachą stalową,
ł) hak holowniczy, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, klucze do kół, lewarek, dywaniki gumowe, gaśnica,
m) DMC do 6000 kg,
n) dopuszczalna ładowność minimum 1000 kg, 
o) wyposażony w światła do jazdy dziennej.
Pozostałe warunki (dotyczy zadania 1 i zadania 2):
a) minimalny okres gwarancji - 24 miesiące,
b)  w okresie  gwarancyjnym bezpłatna obsługa serwisowa, bezpłatne przeglądy,  naprawy i  konserwacje
(Zamawiający  pokrywa koszty wymienianych materiałów eksploatacyjnych),
c)  maksymalny  czas  usunięcia  usterki  (wady)  –  do  5  dni  roboczych  od  dostarczenia  samochodu  do
wskazanego przez Wykonawcę serwisu,  
d) w przypadku uzasadnionego braku możliwości usunięcia usterki (wady) w podanym wyżej czasie (5 dni
roboczych),  wymagane jest porozumienie z Zamawiającym (dokonane w terminie usunięcia wad) celem
ustalenia terminu naprawy,  
e) Zamawiający uprawniony jest do usunięcia usterki we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy w
przypadku  bezskutecznego  upływu  terminu  usunięcia  usterki  lub  bezskutecznego  upływu  terminu  do
dokonania  uzgodnień,  o  których  mowa  odpowiednio  pod.  literą  c)  i   d),  co  pozostaje  bez  wpływu  na
uprawnienia Zamawiającego z gwarancji i rękojmi,
f) zapewnienie serwisu pogwarancyjnego przez okres min. 60 m-cy (liczone od   zakończenia gwarancji),
g)  autoryzowany  serwis  gwarancyjny  i  pogwarancyjny  zlokalizowany  w  odległości  do  70  km  (dotyczy
zadania 1), do 60 km (dotyczy zadania 2) w jedną stronę od siedziby Zamawiającego,
h)  wszelkie  dokumenty  związane  z  przedmiotem umowy,  w  tym  instrukcja  obsługi,  karta  i/lub  książka
gwarancyjna, wyciąg ze świadectwa homologacji – napisane w języku polskim,
i) warunki gwarancji w zakresie określonym niniejszym zamówieniem wyprzedzają wszelkie postanowienia
gwarancyjne określone przez Wykonawcę/producenta w dokumentach gwarancyjnych,
j)  gwarancja  nie  wyłącza,  nie  ogranicza  ani  nie  zawiesza  uprawnień  Zamawiającego  wynikających
z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy,
k) dokumenty określające częstotliwość i zakres przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz rodzaj
i typ używanych materiałów eksploatacyjnych (m.in. filtry, oleje, smary, płyny itp.),
l) komplet dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu na terytorium RP,
ł)  samochód,   uzupełniony  we  wszystkie  płyny  niezbędne  do  prawidłowego  funkcjonowania,  zostanie
dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego przy ul. Pod  Lasem 64 w Rybniku,
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Do  oferty  należy  dołączyć  prospekt  reklamowy  lub  specyfikację  zawierającą  dane  techniczne
oferowanego  samochodu. 

II.4) INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA:

Zamówienie było podzielone na części tak  nie

II.5) Główny kod 
CPV 34130000-7

Dodatkowe kody 
CPV

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony       

Przetarg ograniczony           

Negocjacje z ogłoszeniem    

Dialog konkurencyjny        

Partnerstwo innowacyjne    

Negocjacje bez ogłoszenia 

Zamówienie z wolnej ręki

Zapytanie o cenę

Licytacja elektroniczna

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 1 (jeżeli dotyczy) 
NAZWA: Dostawa samochodu komunalnego wywrotka z kabiną 3-osobową

 Postępowanie / część zostało unieważnione   tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:   

Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ do upływu terminu składania ofert, tj. 03 czerwca 
2019 r. do godz. 10:30, nie złożono żadnej oferty. 

Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od 
wykonawcy niepodlegającego odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  …../…./……... (dd/mm/rrrr)

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT:                                  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: 
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): 
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IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia   

Adres pocztowy: E-mail:

Miejscowość:  Kod pocztowy: Kraj/województwo
 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej  

Skrót literowy nazwy państwa: ________

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej 

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     

Oferta z najniższą ceną / kosztem                         Oferta z najwyższą ceną / kosztem   

Waluta:   PLN

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 dostawczego wywrotka z kabiną 3-osobową

 Postępowanie / część zostało unieważnione   tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:   

Postępowanie  przetargowe   zostało  unieważnione,  ponieważ  oferta  z  najniższą  ceną  przekracza  kwotę,  którą
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa  prawna  unieważnienia: Art.  93  ust.  1  pkt  4  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień
publicznych – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub
oferta z najniższą ceną przewyższa 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:  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: 
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): 
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IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia tak  

Adres pocztowy: E-mail:

Miejscowość:  Kod pocztowy: Kraj/województwo
 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

Skrót literowy nazwy państwa: ________

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej 

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     

Oferta z najniższą ceną / kosztem            Oferta z najwyższą ceną / kosztem   

Waluta:   PLN

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: 
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