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Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej
wraz z osprzętem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

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: 764208-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 83041358000000, ul. ul. Drogowców  4, 28-200  Staszów, woj.
świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 643 110, e-mail zdpstaszow@staszowski.eu, faks 158 643 619.
Adres strony internetowej (url): www.bip.staszowski.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej wraz z osprzętem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DM2.261.7.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

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:

Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej wraz z dodatkowym osprzętem,
spełniającej wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
Prawo o Ruchu Drogowym oraz wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia – wymagania techniczno-jakościowe zostały określone w Załączniku Nr 7 do SWIZ. Parametry określone w tym załączniku są
minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot dostawy objęty zamówieniem na okres
minimum 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego lub 2000 mth. Gwarancja obejmuje cały sprzęt. Wykonawca w okresie gwarancji
zobowiązuje się do reakcji serwisu w czasie min. 72 godz. od uzyskania od Zamawiającego informacji o awarii i zapewni na własny koszt: a)
każdorazowy dojazd do maszyny, b) wykonanie w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od zgłoszenia napraw gwarancyjnych oraz
usuniecie awarii sprzętu przy użyciu oryginalnych, fabrycznie nowych części, a także uzupełnienie ubytków płynów eksploatacyjnych lub ich
wymianę w przypadku utraty ich właściwości. Uwaga: Czas reakcji serwisu stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu oceny ofert zawarto w pkt. 20 niniejszej SIWZ. Wykonawca musi posiadać odpowiednie zaplecze w postaci autoryzowanego serwisu
stacjonarnego w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego lub serwisu mobilnego (na terenie Polski) i przedstawi wykaz
punktów serwisowych z numerami telefonów kontaktowych. Wykonawca zapewni w dniu dostawy przeszkolenie w zakresie obsługi
technicznej wskazanych przez Zamawiającego minimum 2 operatorów. Wykonawca w cenie zamówienia zapewni pierwszy przegląd,
uwzględniając materiały eksploatacyjne dojazd oraz robociznę. Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 43260000-3

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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 296740.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
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 państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Kalita Paweł TECH-EKSPERT Południe
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Władysława Grabskiego 14
Kod pocztowy: 37-450
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Miejscowość: Stalowa Wola
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 357930.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 357930.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 357930.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
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 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.
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