
Ogłoszenie nr 35076 - 2017 z dnia 2017-03-02 r.

Rusiec:  Zakup służbowego samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w
Ruścu

OGŁOSZENI E O UDZI ELENI U ZAMÓWI ENI A -

Zamieszczanie ogłoszen ia:  obowiązkowe.
Ogłoszen ie dotyczy:  zamówienia publicznego
Zamów ien ie dotyczy proj ek tu lub programu w spół f inansow anego ze środków  Unii Europej sk iej

nie
Nazw a proj ek tu  lub programu

Zamów ien ie było przedmiotem ogłoszenia w  Biu letyn ie Zamów ień Publicznych:  tak
Numer ogłoszenia: 26536-2017

Ogłoszen ie o zm ian ie ogłoszen ia zostało zamieszczone w  Biu letyn ie Zamów ień Publicznych:  nie

SEKCJA I : ZAMAWI AJĄCY

Postępow anie zostało przeprow adzone przez centralnego zamaw iaj ącego
nie

Postępow anie zostało przeprow adzone przez podmiot, k tóremu zamaw iaj ący pow ierzył / pow ierzyli
przeprow adzenie postępow ania

nie
Postępow anie zostało przeprow adzone w spóln ie przez zamaw iaj ących

nie
Postępow anie zostało przeprow adzone w spóln ie z zamaw iaj ącymi z innych państw  członkow sk ich
Unii Europej sk iej

nie
W przypadku przeprow adzania postępow ania w spóln ie z zamaw iaj ącym i z innych państw
członkow sk ich  Un ii Europej sk iej  – maj ące zastosow anie kraj ow e praw o zamów ień publicznych::
I n formacj e dodatkow e:
I . 1)  NAZWA I  ADRES:  Gmina Rusiec, krajowy numer identyfikacyjny 73093470800000, ul. ul. Wieluńska  35,
97438   Rusiec, państwo Polska, woj. łódzkie, tel. 0-43 6766011, faks 0-43 6766290, e-mail
sylwekwozniak@op.pl
Adres strony internetowej (URL): www.rusiec.pl
I . 2)  RODZAJ ZAMAWI AJĄCEGO:

Administracja samorządowa
I .3)  WSPÓLNE UDZI ELANI E ZAMÓWI ENI A ( j eżeli dotyczy) :

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania 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 I I : PRZEDMI OT ZAMÓWI ENI A

I I .1)  Nazw a nadana zamów ien iu  przez zamaw iaj ącego:
Zakup służbowego samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Ruścu

Numer  referencyj ny ( j eżeli dotyczy) :
BG.271.2.2017

I I .2)  Rodzaj  zamów ien ia:
Dostawy

I I .3)  Krótki opis przedmiotu  zamów ien ia (w ielkość, zakres, rodzaj  i ilość dostaw , usług lub robót
budow lanych lub określen ie zapot rzebow ania i w ymagań )  a w  przypadku partnerstw a
innow acyj nego -  określenie zapot rzebow ania na innow acyj ny produk t , usługę lub roboty
budow lane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednego, fabrycznie nowego samochodu pięcioosobowego,
wyprodukowanego w 2017 roku, spełniającego wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ (parametry
techniczne i wyposażenie). 2. Zaoferowany samochód musi spełniać wymagania w zakresie: a) emisja
dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń takich jak tlenki, azotu, cząstki stałe oraz węglowodory – pojazd musi
spełniać wymogi normy Euro 6; b) Przeglądy serwisowe, naprawy wykonane będą w autoryzowanej stacji
obsługi oferowanej marki, zlokalizowanej w obrębie 60 km od siedziby Zamawiającego; c) Wykonawca w
okresie gwarancji zapewni bezpłatną pomoc Assistance. 3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy
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odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy złożyć wypełniony Załącznik nr 8. 4.
Samochód musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym (tj. Dz. U. Z 2017 r., poz. 128). 5. Zamawiający wymaga, aby samochód był objęty
gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres: 5.1. gwarancja na zespoły i podzespoły
mechaniczne/elektryczne/elektroniczne zwana gwarancją mechaniczną – min. 2 lata; 5.2. gwarancja na
perforację blach nadwozia – min. 12 lat; 5.3. gwarancja na powłokę lakierniczą – min. 3 lata; 5.4. gwarancja
na opony – min. 2 lata; 5.5. gwarancja na szyby – min. 2 lata. 6. W ramach zamówienia Wykonawca będzie
zobowiązany do przekazania Zamawiającemu szczegółowej dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej w
języku polskim, karty gwarancyjnej oraz wykazu autoryzowanych stacji obsługi.

I I .4)  I n formacj a o częściach zamów ien ia:
Zamów ien ie podzielone j est  na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 34110000-1
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA I I I : PROCEDURA

I I I .1)  TRYB UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A
Przetarg nieograniczony

I I I .2)  Ogłoszenie dotyczy zakończen ia dynamicznego systemu zakupów
I I I .3)  I n formacj e dodatkow e:

SEKCJA I V: UDZI ELENI E ZAMÓWI ENI A

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

I V.1) DATA UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A:  02/03/2017
I V.2 Całkow ita w artość zamów ien ia

War tość bez VAT141829.27
WalutaPLN

I V.3) I NFORMACJE O OFERTACH
Liczba ot rzymanych ofer t1
w tym
Liczba ot rzymanych ofer t  od małych i średnich przedsiębiorstw :  1
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z innych państw  członkow sk ich  Un ii
Europej sk iej :
Liczba ot rzymanych ofer t  od w ykonaw ców  z państw  n iebędących członkami Un ii
Europej sk iej :
liczba ofer t  ot rzymanych drogą elekt ron iczną:

I V.4) LI CZBA ODRZUCONYCH OFERT:
I V.5) NAZWA I  ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZI ELONO ZAMÓWI ENI A

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
ZIMNY Auto Sp. z o.o.,  salon.pt@zimny .com.pl,  ul. Wojska Polskiego 102,  97-300,  Piotrków
Trybunalski,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

I V.6) I NFORMACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/  WARTOŚCI  ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I  NAJWYŻSZĄ CENĄ/ KOSZTEM

Cena w ybranej  ofert y/ w ar tość umow y 174450,00
Oferta z naj n iższą ceną/ kosztem 174450,00
> Oferta z naj w yższą ceną/ kosztem 174450,00
Waluta:  PLN

I V.7)  I nformacj e na temat  podw ykonaw stw a
Wykonaw ca przew idu j e pow ierzen ie w ykonan ia części zamów ien ia
podw ykonaw cy/ podw ykonaw com
War tość lub procentow a część zamów ien ia, j aka zostan ie pow ierzona podw ykonaw cy
lub podw ykonaw com:
I V.8)  I nformacj e dodatkow e:
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I V.9)  UZASADNI ENI E UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A W TRYBI E NEGOCJACJI  BEZ OGŁOSZENI A,
ZAMÓWI ENI A Z WOLNEJ RĘKI  ALBO ZAPYTANI A O CENĘ

I V.9.1) Podstaw a praw na
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

I V.9.2) Uzasadn ien ia w yboru  t rybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=86d721cd-2fd2-4a40-b70f-...

3 z 3 2017-03-02 09:52


