
 Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 48168-2016 z dnia 2016-03-03 r.  Ogłoszenie o zamówieniu - Kostrzyn 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanej zamiatarki ulicznej dla Zakładu Komunalnego w 
Kostrzynie, skonfigurowanej fabrycznie, bez przeróbek, wolnej od wad fizycznych (tj. bezwypadkowej), 
technicznych (tj. dopuszczony do ruchu) i prawnych.... 
Termin składania ofert: 2016-03-18  

 

Kostrzyn: Przetarg nieograniczony na dostaw ę używanej zamiatarki ulicznej dla Zakładu 

Komunalnego w Kostrzynie.  Numer ogłoszenia: 92458 - 2016; data zamieszczenia:  

15.04.2016 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy  Zamieszczanie ogłoszenia:  

obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. Czy zamówienie było 

przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w BZP: 

48168 - 2016r. Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o 

zmianie ogłoszenia:  nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY  I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Komunalny, ul. Poznańska 2, 62-025 

Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 0618178239, faks 061 8970908. I. 2) RODZAJ 

ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przetarg nieograniczony na dostawę 

używanej zamiatarki ulicznej dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanej 
zamiatarki ulicznej dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie, skonfigurowanej fabrycznie, bez 
przeróbek, wolnej od wad fizycznych (tj. bezwypadkowej), technicznych (tj. dopuszczony do ruchu) i 
prawnych. Rok produkcji samochodu nie starszy niż 2008 r., Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia - pojazdu w tym opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych samochodu 
zostało określone w załączniku nr 5 do oferty - FORMULARZ - opis parametrów technicznych i 
wyposażenia oferowanego pojazdu w zakresie parametrów techniczno-użytkowych samochodu i 
wyposażenia. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z 
ustawą Prawo o ruchu drogowym. Pojazdy muszą spełniać wymagania rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów 
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 
także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 
1002, z późn. zm.). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w 
dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa 
dopuszczenia. Pojazd musi być zarejestrowany w Polsce i posiadać badania techniczne ważne 
min. sześć miesięcy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczno-
eksploatacyjna: Kartę pojazdu, certyfikat samochodu specjalnego - aktualną polską homologację, 
instrukcje obsługi pojazdu, komplet kluczy, książkę serwisową pojazdu,, zaświadczenie, ze 



przedmiot zamówienia stanowi własność sprzedającego, dokument potwierdzający opłatę polisy na 
okres min. 6 -miesięcy, świadectwo dopuszczalności wg Polskiej i Unijnej normy, wyniki badań 
wibracji ogólnej, miejscowej, hałasu (muszą spełniać wymogi obowiązujące w tym zakresie), 
dokumenty potwierdzające normy zużycia paliwa. Wykonawca wyda Zamawiającemu 
Certyfikat/Deklarację zgodności maszyny. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia 
szkolenia odnośnie pracy i obsługi maszyny w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 
jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, w Kostrzynie 
Przepompownia Główna, ul. Ignacewo na własny koszt w celu przeprowadzenia oględzin pojazdu i 
weryfikacji czy stan techniczny, prawny i wizualny pojazdu jest zgodny ze złożoną ofertą. 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem o terminie 
przeprowadzenia oględzin. Wymagany okres gwarancji i okres rękojmi na samochód i wyposażenie 
wynosi co najmniej 12 miesięcy, licząc od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru 
faktycznego. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów równoważnych. 
Wszelkie parametry techniczne opisane za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 
należy traktować jako wymagania minimalne w zakresie ich standardu i funkcjonalności, i że 
wskazaniom tym towarzyszą słowa lub równoważny, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania-parametry równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający opisując przedmiot 
zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia 
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 
ująć w cenie jednostkowej. Do obliczenia ceny ofertowej brutto Wykonawca przyjmuje stawkę 
podatku VAT 23 % ... 
II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 34.14.44.30-1. 
SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  14.04.2016. 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1. 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  
MAT - TRANS, Pławce 20, 63-000 Środa Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie. 
IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 200000,00 PLN. 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ 

   Cena wybranej oferty:  178500,00  
  Oferta z najni ższą ceną: 178500,00 / Oferta z najwy ższą ceną: 178500,00  
  Waluta:  PLN . 
 
 
 


