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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 500210881-N-2018 z dnia 04-09-2018 r.

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie: Likwidacja barier transportowych – zakup 20 osobowego
autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby
świadczenia rehabilitacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Szymanowie.
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: 591528-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500175571-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Jana III Sobieskiego 5, 14100 Ostróda, woj. warmińskomazurskie, państwo Polska, tel. 896 429 800, e-mail sekretariat@powiat.ostroda.pl, faks 896 429 817.
Adres strony internetowej (url): http://bip.powiat.ostroda.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Likwidacja barier transportowych – zakup 20 osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na
potrzeby świadczenia rehabilitacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Szymanowie.
Numer referencyjny
ZP.272.RL.20.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Likwidacja barier transportowych – zakup 20 osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych,
w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby świadczenia rehabilitacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym (dalej SOSW) w
Szymanowie”, zgodnie z parametrami technicznymi oraz innymi wymaganiami określonymi w załączniku nr 4 do siwz oraz zgodnie z
projektem umowy (załącznik nr 3 do siwz). 2. Postanowienia szczegółowe: 1) Przekazanie fabrycznie nowego autobusu Zamawiającemu
odbędzie się w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymanowie. 2) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w
cenie ofertowej koszt dostawy fabrycznie nowego autobusu zgodnego z wymaganiami określonymi w zał. nr 4 do siwz, do miejsca jego
odbioru wskazanego w pkt 1. 3) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej koszt oznakowania autobusu zgodnie z
przepisami o ruchu drogowym oraz wymaganiami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej PFRON), w
szczególności koszt oklejenia samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych oraz koszt wyposażenia
samochodu w ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe. 4) Wykonawca udzieli gwarancji na: a) zespoły elektryczne, elektroniczne i
mechanizmy (łącznie z układem jezdnym, przeniesienia napędu i zawieszeniem) w okresie nie krótszym niż 24 miesiące; b) trwałość lakieru w
okresie nie krótszym niż 24 miesiące; c) perforację blach nadwozia w okresie nie krótszym niż 24 miesiące, licząc od daty protokólarnego
bezusterkowego odbioru autobusu przez Zamawiającego. 5) Wraz z przekazaniem autobusu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu: a) wyciąg z aktualnego świadectwa homologacji typu WE uzyskanego dla oferowanego pojazdu samochodowego,
przedmiotu jego wyposażenia lub części, w tym na rampę manualną z siłownikami zamontowaną z tyłu pojazdu do wprowadzania wózków
inwalidzkich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz
aktów wykonawczych do tej ustawy, b) kartę pojazdu, c) książkę serwisową, d) instrukcję obsługi pojazdu. 6) Zamawiający dopuszcza
możliwość rejestracji pojazdu zgodnie z homologacją fabryczną jako kompletnego 21 – osobowego pojazdu samochodowego (20 miejsc
siedzących dla pasażerów + kierowca), a następnie zmianę przeznaczenia zarejestrowanego pojazdu na samochód przeznaczony do przewozu
osób niepełnosprawnych (poszerzone badanie techniczne po pierwszej rejestracji), uzyskując homologację typu WE na pojazd przystosowany
do przewozu jednocześnie 2-ch osób na wózkach inwalidzkich. 7) Wykonawca musi zapewnić świadczenie serwisu gwarancyjnego i
pogwarancyjnego w autoryzowanej przez producenta autobusu stacji obsługi, oddalonej od siedziby użytkownika samochodu wskazanego w
pkt 1, nie dalej niż o 100 km. 8) Postanowienia pkt 7 nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku zapewnienia Zamawiającemu, w razie potrzeby,
serwisu gwarancyjnego na terenie całej Polski. 9) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub
pochodzenie źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy
przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3
ustawy Pzp.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34120000-4

(jeżeli dotyczy):

zapotrzebowania i wymagań )

(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

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:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W
postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Oferta nr 1 - złożona przez TRUCK EXPORT-IMPORT Sp. z o.o., ul. Żurawia 43/201, 00-680 Warszawa.
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp – wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na
przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający w dniu 28.08.2018 r. zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie
terminu związania ofertą złożoną na realizację zadania jw., o 60 dni Wykonawca nie wyraził takiej zgody.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/2602bf19-b4e3-49cd-90e7-105f01e46b73
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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.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/2602bf19-b4e3-49cd-90e7-105f01e46b73
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Drukuj

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/2602bf19-b4e3-49cd-90e7-105f01e46b73
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