
Ogłoszenie nr 46449 - 2017 z dnia 2017-03-17 r.  

Kurów: Dostawa używanego samochodu ciężarowego - wywrotki 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 33599-2017 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, krajowy numer identyfikacyjny 6164156200000, ul. ul. Głowackiego  

43, 24170   Kurów, państwo Polska, woj. lubelskie, tel. 81 880 88 03, 880 88 04, faks 81 880 

88 03, e-mail ts@zuk-kurow.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.zuk-kurow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Podmiot prawa publicznego  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, 

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego 

z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z 

zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 

zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dostawa używanego samochodu ciężarowego - wywrotki 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
ZP/ZUK/03/2017 



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:  
Minimalne wymagania : - używany bezwypadkowy w pełni sprawny samochód ciężarowy - 

wywrotka z ważnym badaniem technicznym - rok produkcji nie starszy niż 2000 r. - 

zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub przygotowane dokumenty pozwalające 

na zarejestrowanie w Wydziale Komunikacji. - udokumentowany przebieg nie więcej niż 420 

000 km - gwarancja rozruchowa - 7 dni Charakterystyka samochodu ciężarowego- wywrotki: 

- podwozie w układzie 6x6 z napędem na 3 osie , blokada I i II mostu ,oraz blokada 

międzyosiowa, na tylnych osiach koła bliźniacze; - prześwit między pojazdem a podłożem nie 

mniejszy niż 25 cm; - opony R22,5 jednego producenta w stopień zużycia nie większy niż 

25% , ogumienie na osiach napędowych typu kostka; - zawieszenie przód i tył resor 

paraboliczny (odpowiedni do ładowności pojazdu); - dopuszczalna masa całkowita nie 

większa niż 26 000 kg oraz dopuszczalna ładowność nie mniejsza niż 12 500 kg; - silnik 

wysokoprężny o mocy znamionowej 240 – 340 KM; - skrzynia biegów manualna z 

połówkami; - kabina dzienna ilość miejsc 1+1; - system ABS; - wspomaganie kierownicy; - 

elektrycznie sterowane szyby; - fotel kierowcy pneumatyczny; - zaczep do ciągnięcia 

przyczep z sprawnym gniazdem pneumatycznym i elektrycznym; - tachograf z ważną 

legalizacją; - kabina wyposażona w radio CD; - osłona przeciwsłoneczna; - błotniki kół 

tylnych; - belka świetlna typu LED kolor pomarańczowy , lub 2 lampy migające typu kogut. 

ZABUDOWA (skrzynia ładunkowa) • skrzynia ładunkowa 2 stronny wywrot , lewa strona 

hydroburta; • sterowanie wywrotem skrzyni z kabiny kierowcy; • plandeka skrzyni 

ładunkowej (do przykrycia materiałów sypkich) zwijana , mocowana z przodu skrzyni; • 

skrzynia ładunkowa wykonana ze stali wysoko gatunkowej; • pojemność skrzyni ładunkowej 

10-14 m3; • rok produkcji zabudowy taki sam jak pojazdu. DODATKOWE WYMAGANIA • 

Oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów, światła alarmowe koloru 

pomarańczowego; • Pojazd ma mieć przeprowadzony przegląd i regeneracje systemów 

mechanicznych, pneumatycznych, instalacji elektrycznej i hydraulicznej oraz wymienione 

oleje, płyny i filtry. • Samochód sprawny technicznie – aktualne badanie techniczne , • 

Samochód bezwypadkowy –blacharka bez mechanicznych uszkodzeń i oznak korozji • Silnik 

,skrzynia biegów ,mechanizm wyładowczy oraz most bez oznak wycieków • Wyposażenie 

pojazdu : koło zapasowe –mocowane na pojeździe ,klucz do kół, podnośnik hydrauliczny( 

odpowiedni do pojazdu) , trójkąt ostrzegawczy , gaśnica z ważną legalizacją oraz apteczka 4. 

Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszcza się 

oferty równoważne ( to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od 

wskazanych w opisie). 5. Wymagania formalne jakie powinien spełniać przedmiot 

zamówienia a) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na składowisko odpadów w 

Szumowie będące w administrowaniu Zamawiającego na własny koszt. b) Wykonawca 

przeszkoli w miejscu dostawy przedmiotu zamówienia tj. na składowisku odpadów w 

Szumowie , dwóch wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 

samochodu ciężarowego-wywrotki bez pobierania dodatkowych opłat. c) Odbiór przedmiotu 

zamówienia będzie potwierdzony protokołem zdawczo –odbiorczym, podpisanym przez 

osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. d) Przekazany przedmiot 

zamówienia musi być wolny od wad fizycznych i prawnych. e) Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do sprawdzenia stanu technicznego przedmiotu zamówienia oraz kontroli sprawności 

urządzeń w nich zamontowanych przed podpisaniem umowy.  



II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie  

 

II.5) Główny Kod CPV: 34142300-7 

Dodatkowe kody CPV:  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/03/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT115000.00 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert1 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  
 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe SZWED-BUD Kazimierz Szwedo,  

szwedbud@gmail.com,  Ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 48b ,  23-300,  Janów 

Lubelski,  kraj/woj. lubelskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 141450,00 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 141450,00 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 141450,00 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  



Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

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) Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

 

 


