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Ogłoszenie nr 510011419-N-2019 z dnia 18-01-2019 r.

Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o.: ZP-08-2018
  

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: 662797-N-2018

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 351308430, ul. ul.
Piłsudskiego  25, 32-050   Skawina, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 2765833, e-mail
mzu.sekretariat@poczta.fm, faks . 
Adres strony internetowej (url): http://www.mzu.skawina.com.pl/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sp. zo.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
ZP-08-2018

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: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanej koparko-ładowarki samojezdnej. A.
Specyfikacja techniczna - używana koparko-ładowarka kołowa – rok produkcji od 2001-2007r. -
silnik wysokoprężny o mocy w zakresie 85-100KM - jednakowe duże koła na obu osiach -
opony bez widocznych uszkodzeń mechanicznych nadające się do poruszania po drogach
publicznych - napęd na przednią i tylną oś, - skręt obu osi, - dwa niezależne układy hamowania, -
hydrauliczny system HSC ustawiania mocy zależnie od chwilowego obciążenia, - teleskopowy
wysięgnik koparkowy, - maksymalna głębokość kopania 6,0 m, - łyżka koparkowa o szer. w
zakresie 230-900 mm i poj. w zakresie 0,20- 0,40 m3 - ramię koparkowe przesuwne poprzecznie,
- łyżka ładowarkowa o szer. 2.300mm i poj. 1,3 m3 z zębami - kabina certyfikowana
ROPS/FOPS, ogrzewana i wentylowana, 2 lusterka zewnętrzne - widły do palet - maksymalna
wys. załadunku łyżki ładunkowej 3,20 m, - podpory tylne wysuwane hydraulicznie sterowane
niezależnie, - przekładnia czterobiegowa - stabilizatory tylne niezależne, wysuwane
hydraulicznie - silnik, skrzynia biegów i mosty wyprodukowane przez jednego producenta -
blokada tylnego mechanizmu różnicowego - szybkozłącze koperkowe mechaniczne B.
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NAZWA: ZP-08-2018

Dodatkowe warunki: 1. Termin dostawy - 14 dni od daty podpisania umowy. 2. Gwarancja na
okres 6 miesięcy - na wszystkie podzespoły urządzenia. 3. Instrukcja operatora w języku
polskim.

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: 15/01/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 144000.00 
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
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: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: APSEKT Michał Muranowski, 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Płocka 41 
Kod pocztowy: 87-630 
Miejscowość: Skępe 
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie 
 
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 144000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 109000.00 



18.01.2019

3/3

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 109000.00 
Waluta: zł

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. 


