
Ogłoszenie nr 500079615-N-2018 z dnia 12-04-2018 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego: Dostawa samochodów ciężarowych dla Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 529069-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Krajowy numer identyfikacyjny 27374789400000, ul.
ul. Francuska  78, 40507   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 593 002, e-mail
word@word.katowice.pl, faks 323 593 001.
Adres strony internetowej (url): www.word.katowice.pl
Adres profilu nabywcy: www.word.katowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa samochodów ciężarowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w
Katowicach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
NZP/SC/8/2018

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:

1.Przedmiotem jest jednorazowa dostawa fabrycznie nowych takich samych samochodów
ciężarowych przystosowanych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy
kat. C i C+E. 2. Określone w niniejszej SIWZ parametry techniczne, stanowią minimalne
wymagania Zamawiającego, jakie musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot
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zamówienia. 3. Wymagane jest aby Wykonawca na własny koszt dostarczył przedmiot
zamówienia do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach ul. Francuska 78. 4.
Samochody muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2022), ustawą z dnia 05 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.
U. z 2017 r. poz. 978 z póź. zm.) oraz Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. z 2017 r poz. 1260 z póź. zm.). Dostarczone samochody ciężarowe mają
posiadać: a) wymaganą przepisami homologację potwierdzoną stosownym świadectwem,
dostarczonym wraz z pojazdem oraz spełniać wymagania przepisów prawa obowiązujących na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego, b)
zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym przystosowania do nauki jazdy i
egzaminowania kandydatów na kierowców, wystawionym przez stację kontroli pojazdów. Wraz
z pojazdami wykonawca przekaże zamawiającemu: a) świadectwo homologacji i kartę pojazdu,
b) świadectwo legalizacji tachografu, c) instrukcję obsługi, d) książkę gwarancyjną i książkę
serwisową, e) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie województwa śląskiego,
f) inne dokumenty konieczne do zarejestrowania i użytkowania pojazdu

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 34130000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 487804.88
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
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Nazwa wykonawcy: MAN Truck &Bus Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy: boguslaw.zug@man.eu
Adres pocztowy: Al. Katowicka 9, Wolica
Kod pocztowy: 05-830
Miejscowość: Nadarzyn
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 638370.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 624594.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 638370.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

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) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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