Ogłoszenie nr 2021/BZP 00151690/01 z dnia 2021-08-17

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa samochodu ciężarowego typu „Hakowiec”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363020205
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Piłsudskiego 111A
1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa
1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski
1.5.7.) Numer telefonu: 172275227
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgkim.kolbuszowa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zgkim.kolbuszowa.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://www.zgkim.kolbuszowa.pl/category/zamowienia-publiczne/
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: Ogólne usługi publiczne

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 samochodu ciężarowego typu „Hakowiec”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54e78518-ef90-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00151690/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-17 14:35
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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: Nie

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: DT/01/07/2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa samochodu ciężarowego typu „Hakowiec”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego typu „Hakowiec” o
następujących parametrach:
1. samochód ciężarowy o trzech osiach,
2. rok produkcji nie starszy niż 2017 r.,
3. przebieg samochodu nie większy niż 180 000 km,
4. silnik o pojemności do 13 000 ccm.,
5. urządzenie hakowe typu MEILLER RK przeznaczone do podwozi samochodów ciężarowych
od 7,5 do 41 ton masy całkowitej,
6. norma emisji spalin EURO 6,
7. skrzynia biegów manualna,
8. kabina wąska,
9. szyberdach,
10. elektryczne szyby,
11. elektryczne lusterka,
12. radio fabryczne, w
13. wielofunkcyjna kierownica,
14. centralny zamek,
15. pneumatyczne zawieszenie kabiny,
16. zawieszenie przód resor tył poduszka,
17. oś podnoszona,
18. tylny zaczep,
19. sprzęgło pneumatyczne
20. koło zapasowe,
21. opony 315/70 R22,5 cala,
22. dodatkowy halogen oświetlenia zabudowy,
23. blokada tylnego mostu,
24. system ASR, ESP,
25. Webasto,
26. klimatyzacja.
27. gwarancja min. 6 miesięcy
28. wszystkie dozory oraz kpl. dokumentacji do rejestracji.
2021-08-17 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00151690/01 z dnia 2021-08-17

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

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 6 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 28.07.2021r.
Założono składanie ofert w formie elektronicznej (zgodnie z art. 63 ustawy Pzp). W trakcie
prowadzonego postępowania okazało się, że funkcja „Złożenie, zmiana, wycofanie oferty oraz
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą” w ePuap jest dla Zamawiającego nieaktywna, a tym
samym Wykonawcy nie mogą złożyć ofert w sposób określony przez Zamawiającego.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. skontaktował się z
administratorem platformy e-Puap, niemniej jednak, usługa niezbędna do złożenia ofert będzie
mogła być aktywna po 30 dniach od zgłoszenia, tj. po terminie złożenia ofert.
Wobec powyższego na podstawie art. 255 ust. 6 Ustawy Pzp zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie.
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