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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594720-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Rawa Mazowiecka: Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2021/S 226-594720
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8351567630
Adres pocztowy: ul. Katowicka 20
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
Kod pocztowy: 96-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Mirowska, Łukasz Wasilewski
E-mail: przetargi@zgoaquarium.pl
Tel.: +48 468142424
Faks: +48 468142424
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zgoaquarium.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa wozidła do przewozu odpadów dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin
Numer referencyjny: ZP/14/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
34000000 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zakładu ZGO Pukinin wozidła przegubowego przeznaczonego
do przewozu odpadów i innych materiałów sypkich w trudnych warunkach terenowych, niedostępnych dla
standardowych samochodów ciężarowych. Urządzenie nie może być prototypem, ma pochodzić z seryjnej

22/11/2021
S226
https://ted.europa.eu/TED

1/6

Dz.U./S S226
22/11/2021
594720-2021-PL

2/6

produkcji oraz spełniać obowiązujące w Polsce normy i przepisy prawa. Maszyna 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. Maszyna musi być w pełni
sprawna bez ukrytych usterek. 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.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 300 000.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia do instalacji Zamawiającego (Zakład ZGO
Pukinin, Pukinin 140, Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, POLSKA).

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zakładu ZGO Pukinin wozidła przegubowego przeznaczonego
do przewozu odpadów i innych materiałów sypkich w trudnych warunkach terenowych, niedostępnych
dla standardowych samochodów ciężarowych. Urządzenie nie może być prototypem, ma pochodzić z
seryjnej produkcji oraz spełniać obowiązujące w Polsce normy i przepisy prawa. Maszyna 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. Maszyna
musi być w pełni sprawna bez ukrytych usterek. 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. Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 60 dni od
dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:
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Postępowanie prowadzone będzie w procedurze zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt
6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Zgodnie z
zapisami art. 214 ust 1 pkt. 6 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi
następująca okoliczność: „w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo
przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 albo
nie zostały złożone żadne ofert albo wszystkie oferty zostały odrzucone na postawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze
względu na ich niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne
warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.
Uzasadnienie: W uprzednio prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa wozidła do przewozu odpadów dla potrzeb Zakładu
ZGO Pukinin”, oznaczenie sprawy: ZP/08/2021, do terminu składania ofert, czyli do 08.09.2021 r. do godz.
10:00 nie została złożona żadna oferta. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 06.08.2021 r. pod nr 2021/S 151-399813. Ogłoszenie oraz SWZ zamieszczono na stronie
internetowej prowadzonego postępowania: www.zgoaquarium.pl, w dniu 06.08.2021 r. Ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia (unieważnieniu) opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.09.2021 r. pod
nr 2021/S 182-473243.
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 182-473243

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP/14/2021
Nazwa:
Dostawa wozidła do przewozu odpadów dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
10/11/2021

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Komatsu Poland Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5222793535
Adres pocztowy: Kajetany
Miejscowość: Aleja Katowicka 113c
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 05-830
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 300 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 225 000.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1.Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3.Odwołanie przysługuje na:
1)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na
podstawie ustawy.
4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6.Odwołanie wnosi się w terminie:
1)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8.Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli postanowienia niniejszego działu nie stanowią
inaczej.
10.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem
zamówień publicznych".
11.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2021
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