
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa i montaż zabudowy bramowca.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531622986

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mariańska 2

1.5.2.) Miejscowość: Namysłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 77 410 52 22

1.5.8.) Numer faksu: +48 77 410 14 82

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ekowod.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekowod.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://www.ekowod.eu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i w zakresie zbiorowego
odprowadzania ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa i montaż zabudowy bramowca.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65387fa7-729f-11eb-86b1-a64936a8669f
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00032214/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-14 09:28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004583/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Dostawa i montaż zabudowy bramowca

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009054/05

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZZP.I/PZP/PN/D/2021.MA.

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 130000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zabudowy bramowca – 1 szt. (wykonanie
demontażu starej zabudowy i montaż zabudowy nowej na pojeździe DAF rok produkcji 2007,
serwis fabrycznie nowej zabudowy).2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis
minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ –
opis przedmiotu zamówienia.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na
zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie.4. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV): Główny kod CPV:42414310-7 Bramownice drogowe.Dodatkowe kody
(CPV):45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych.50112110-7 Usługi w zakresie napraw
karoserii pojazdów.5. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot
zamówienia nazw producentów, patentów, marek, znaków towarowych, bądź aprobat
technicznych, norm, specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia, Zamawiający
dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w
dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wykonawca, który zastosuje
podczas wykonywania zamówienia rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego w
SWZ, będzie obowiązany uprzednio uzgodnić zmiany na piśmie z Zamawiającym i wykazać, że
zastosowane przez niego w ramach realizacji umowy materiały, urządzenia, sprzęt lub
wyposażenie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ. Ewentualna
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równoważność musi być wykazywana głównie tam, gdzie Zamawiający ustalił opis przedmiotu
zamówienia przy pomocy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty. Natomiast jeżeli Zamawiający dopuścił
rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, ale nie podał minimalnych parametrów,
które by tę równoważność potwierdzały, Wykonawca obowiązany będzie zaoferować produkt o
właściwościach co najmniej takich samych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego
zastosowania (potwierdzających zgodność cech technicznych, jakościowych i funkcjonalnych z
cechami technicznymi, jakościowymi i funkcjonalnymi wskazanymi w SWZ. Wykonawca może
realizować przedmiot umowy o cechach odpowiadających cechom wskazanym w opisie
przedmiotu umowy lub lepszych od nich, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym (np.
może wykonać przedmiot zamówienia z zastosowaniem materiałów o parametrach lepszych niż
wskazane przez Zamawiającego).Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał
znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie
rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych
minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku,
wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym. 6. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt
zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i materiały do wykonania przedmiotu zamówienia.7. Składający
oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i
regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić
się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. 8.
Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – 12 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który
zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy, zostanie odrzucona jako niezgodna ze
SWZ.9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych w SWZ i ofercie.10. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego (ul.
Mariańska 2, 46-100 Namysłów), teren działania Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42414310-7 - Bramownice drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

50112110-7 - Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważnia się ponieważ nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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