
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Skrwilno.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKRWILNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866755

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rypińska 7

1.5.2.) Miejscowość: Skrwilno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-510

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 542700012

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@skrwilno.pl

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

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/skrwilno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

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:
Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Skrwilno.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97ad5848-6460-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015834/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-10 14:39
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000327/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Skrwilno

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 00004607/01

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: RI.271.4.2021.AS

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

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu dostawczego z zabudową typu skrzynia
otwarta, fabrycznie nowego, spełniającego polskie wymagania, w tym warunki techniczne,
wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz.
110 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.2. Szczegółowy zakres
przedmiotu zamówienia obejmuje: PARAMETRY TECHNICZNE:1) Samochód nowy
wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku;2) Nadwozie – kabina podwójna-
siedmioosobowa;3) Silnik wysokoprężny (diesel), spełniający co najmniej normę emisji spalin
EURO 6;4) Silnik diesla o pojemności nie mniejszej niż 2,5 l;5) Alternator o stałym prądzie
ładowania;6) Maksymalna moc nie mniejsza niż 180 KM;7) Zbiornik paliwa min. 100 l;8)
Skrzynia manualna sześciobiegowa;9) Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 t.;10)
Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego; 11) Napęd na koła tylne;12) Rozstaw osi min.
4100 mm; WYPOSAŻENIE:13) Pełne światła LED (dzienne, mijania, drogowe);14) Przednie
światła przeciwmgielne;15) Poduszka powietrzna co najmniej kierowcy;16) Lampa ostrzegawcza
typu „kogut” o barwie pomarańczowej;17) Koła tylne podwójne - bliźniacze;18) Belka
przeciwnajazdowa tylna, profil stalowy, ze światłami;19) Układ bezpieczeństwa: ABS z EBD;20)
Układ kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (ESP);21) Układ wentylacji i ogrzewania kabiny z
klimatyzacją automatyczną;22) Centralny zamek z pilotem; 23) Elektrycznie regulowane szyby
boczne przednie;24) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne;25) Fabryczne
radio z zestawem głośnomówiącym z Bluetooth;26) Dywaniki gumowe; 27) Tapicerka foteli
materiałowa o ciemnej barwie wraz z dodatkowymi pokrowcami;28) Koło zapasowe
pełnowymiarowe;29) Kolumna kierownicy regulowana na wysokość i głębokość;30) Fotel
kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem;31) Hak holowniczy, przystosowany do
ciągnięcia przyczepy o ładowności 3,5 t.;32) Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa,
apteczka, zestaw podstawowych narzędzi (podnośnik i klucz do kół); ZABUDOWA;33)
Zabudowa typu skrzynia otwarta;34) Długość przestrzeni ładunkowej w zakresie od 3600 do
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3800 mm;35) Szerokość przestrzeni ładunkowej w zakresie od 2100 do 2200 mm;36) Rama
pośrednia aluminiowa;37) Burty wykonane z aluminium;38) Podłoga przestrzeni ładunkowej
zabezpieczona sklejką wodoodporną, antypoślizgową o grubości min. 18 mm, zakończenie
podłogi przy drzwiach bocznych i tylnych winno być zabezpieczone np. kątownikiem
aluminiowym;39) Burty (tylna i boczne) otwierane i demontowane z wypinanym słupkiem
podziałowym;40) Uchwyty transportowe - zaczepy do mocowania ładunku min. 8 sztuk;41)
Uchwyty do plandeki + plandeka zwijana;42) Listwy antynajazdowe, składane43) Oświetlenie
obrysowe zabudowy – LED;44) Najazdy z profil z blachy ryflowanej, rozstaw osi od min. 1300
mm do 1500 mm. WARUNKI GWARANCJI:45) Okres gwarancji min. 2 lata bez limitu
kilometrów.DOKUMENTACJA POJAZDU:46) książka gwarancyjna, 47) instrukcja obsługi w
języku polskim, 48) karta pojazdu,49) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu
umożliwiające jego rejestrację aktualne świadectwo homologacji na auto bazowe + homologacja
na zabudowę samochodu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34136100-0 - Lekkie samochody półciężarowe

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: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

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: 176000

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 176000

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 176000

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

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRUCK NORD CENTER Sp. z
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o.o.

7.3.3) Ulica: ul. Dworcowa 50B

7.3.4) Miejscowość: Sierpc

7.3.5) Kod pocztowy: 09-200

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie zabudowy typu skrzynia otwarta - MRauto Sp. z o.o. z siedzibą Czarne Błoto 84, 87-
134 Zławieś Wielka

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-03-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 176000,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-03-15
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