
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa mobilnego przenośnika taśmowego dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZGO AQUARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100441327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Katowicka 20

1.5.2.) Miejscowość: Rawa Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 814 24 24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zgoaquarium.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zgoaquarium.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://www.bip.zgoaquarium.pl/

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: Środowisko

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 mobilnego przenośnika taśmowego dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e7807a2-829c-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00107644/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-04 07:53

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:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00042857/02

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 2 ustawy

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00107644/01 z dnia 2022-04-04

2022-04-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy



SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/02/2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 400000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zakładu ZGO Pukinin mobilnego przenośnika do transportu odpadów m.in.
sypkich, gruzu, kompostu. Urządzenie nie może być prototypem, ma pochodzić z seryjnej produkcji oraz spełniać
obowiązujące w Polsce normy i przepisy prawa. Maszyna fabrycznie nowa, kompletna, wykonana w wysokim standardzie
wolna od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. Przedmiotem dostawy nie może być maszyna,
która po opuszczeniu zakładu produkcyjnego przeszła jakiekolwiek nieautoryzowane modyfikacje tj. modyfikacje
niezaakceptowane przez producenta. Wymaga się, aby maszyna była mobilna i miała zastosowanie do transpotu odpadów.
Maszyna musi być w pełni sprawna bez ukrytych usterek.
2) Przedmiotem zamówienia objęte są także: rozruch maszyny, szkolenie dla niezbędnej, wskazanej przez Zamawiającego
liczby osób w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji, odbiór techniczny u Zamawiającego.
3) Wszelkie koszty wykonania zamówienia, w szczególności koszty poniesione w związku z wyprodukowaniem bądź
zakupem, transportem przedmiotu zamówienia, jego przekazaniem Zamawiającemu, uruchomieniem, szkoleniem personelu
Zamawiającego oraz koszty prób i sprawdzeń przeprowadzone przed odbiorem i w trakcie odbioru w miejscu dostawy będą
w całości poniesione przez Wykonawcę w ramach ceny sprzedaży. 4) Całkowity opis przedmiotu zamówienia opisano w
SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42417200-4 - Przenośniki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 424000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 424000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 424000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRONAR Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5430200939
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7.3.3) Ulica: Adama Mickiewicza 101A

7.3.4) Miejscowość: Narew

7.3.5) Kod pocztowy: 17-210

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 521520,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
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