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Ogloszenie nr 51 0549162-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.

Gmina Krzeszyce: "Dostawa elementow wyposazenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce"
OGLOSZENIE 0 UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogloszenia:
o bowiqzkowe
Ogloszenie dotyczy:
zam6wienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub progran1u
Projekt jest dofinansowany w ran1ach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, w
ramach Osi priorytetowej 4 - Srodowisko i Kultura, dzialanie 4.2 Gospodarka odpadami.
Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamowieii Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 602392-N-2020
Ogloszenie 0 zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowieii Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 540215589-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJ£\CY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Krzeszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53396600000000, ui. Skwierzynska 16,
66-435 Krzeszyce, woj. lubuskie, panstwo Polska, tel. 957 573 161, e-mail
mbuczkowska@krzeszyce.pl, faks 957 573 086.
Adres strony internetowej (url): http://www.krzeszyce.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJ1\CEGO:
Administracja samorzqdowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
11.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj~cego:
"Dostawa element6w wyposazenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce"
Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
FP.27 1.6.2020
11.2) Rodzaj zamowienia:
Dostawy
11.3) Kr6tki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, uslug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslug«( lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zam6wieniajest dostawa element6w wyposazenia dla Gminy Krzeszyce z
przeznaczeniem na obslugy Punktu Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych (PSZOK), W
tym miydzy innymi: 1. Dostawa i transport kruszywa budowlanego (zwiru) 0 ziarnistosci 5-10
mm Ilose ok 50 m3 na potrzeby przygotowania podloza 300 m3 2. Dostawa paneli
ogrodzeniowych z murkiem na dole 0 wymiarach 2500 X 2000 mm (Ocynkowane ogniowo,
malowane proszkowo 300 m2 3. Brama wjazdowa przesuwna z furtkq szt 1 4. Zbiomik szczelny
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otwarty na wody deszczowe min. 500 1, np. poliuretanowy odporny na warunki zewnytrzne. 5.
Boksy magazynowe 6. Zadaszenie boks6w (zadaszenia z konstrukcji stalowej -zgodne z
wymiarami zaoferowanych boks6w magazynowych), 7. Hala magazynowa na odpady
niebezpiecznych, ZSEE i przedmioty do ponownego uzycia, blaszana z bram,!- dwuskrzydlow,!
wykonana z blachy ocynkowanej, (garaz blaszany) - z mozliwosci,!- montazu i demontazu. 8.
Waga samochodowa przejazdowa 0 nosnosci 30 ton, montazem i oprogramowaniem 9. Dostawa
wraz z uslug'!- montazu opraw oswietleniowych na posiadanych slupach oswietleniowych wraz z
okablowanien1 wg wskaz6wek Zamawiaj,!-cego - 3 szt, 10. uzupelnienie systemu monitoringu 0
1 kamery (wraz z n10ntazem i okablowaniem), II.Kontener 1100 1 - szt. 5, 12.Kontenery
samowyladowczy - szt. 3, 13. Kontener typu KP7 zakryty - szt. 1, 14. Kontener KP7 otwarty
szt. 1, 15. Kontener magazynowy - szt.2, 16. Ryczny w6zek magazynowy - szt. 1, 17.
Platformowa wag a magazynowa 18. Pojemnik na swiet16wki - szt 1, 19. Pojemnik na baterie- szt
1,20. Pojemnik na akumulatory (1501) przeznaczony do przechowywania kwas6w 1 szt., 21.
Beczki na odpady ply nne szt 1, 22. Kosze siatkowe szt 2, 23. Regal ocynkowany szt 1, 24.
Wyposazenie warsztatu obejmuj,!-ce st6l do prac rycznych, wkrytarka, wiertarka, szlifierka
k'!-towa, zestaw kluczy, p6lautomat, imadlo, kompresor, breszki, zestaw kluczy plaskich
(komplet). Jezeli w opisie przedmiotu zam6wienia wystypuj,!- nazwy wlasne lub znaki towarowe,
nalezy je traktowac wyl,!-cznie jako przyklad, kt6ry dokladnie odpowiada opisowi przedmiotu
zam6wienia. Zamawiaj,!-cy jednoczesnie zwraca uwagy, ze uzycie w dokumentacji nazw
wlasnych lub znak6w towarowych do opisu szczeg6lowego zakresu przedmiotu zam6wienia: •
rna tylko i wyl,!-cznie ulatwic Wykonawcom odczytanie przedmiotowej dokumentacji pod k,!-tem
funkcjonalnosci oczekiwanych rozwi'!-zan; • nie rna celu ograniczenia konkurencji przez
narzucanie lub sugerowanie konkretnych rozwi,!-zan. Wszelkie nazwy wlasne uZyte w
dokumentacji technicznej oraz dokumentach przetargowych okreslaj,!- wymagany standard
jakosci towar6w i uslug. Dopuszcza siy mozliwosc przedstawienia w ofercie rozwi,!-zan
r6wnowaznych 0 walorach nie gorszych niz opisane w SIWZ. Za r6wnowazne uznaje siy
rozwi,!-zania, jak r6wniez elementy, Inateriaiy, urz,!-dzenia 0 wlasciwosciach funkcjonalnych i
jakosciowych takich samych lub zblizonych do tych, kt6re zostaly okreslone W opisie
przedmiotu zam6wienia (nie gorszych), lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem
lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, ze produkt r6wnowazny to produkt, kt6ry nie jest
identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiaj,!-cego,
zblizone do produktu referencyjnego cechy i parametry.
11.4) Informacja 0 cz((sciach zamowienia:
Zamowienie bylo podzielone na cz((sci:
nle
11.5) Glowny Kod CPV: 39290000-1
Dodatkowe kody CPV: 42923000-2, 34928480-6,42415000-8,32323500-8,42923110-6,
45223800-4,44211100-3

SEKCJA III: PROCEDURA
111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony
111.2) Ogloszenie dotyczy zakoiiczenia dynamicznego systemu zakupow
DIe

111.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
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IV.I) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 02/12/2020
rv.2) Calkowita wartosc zam6wienia
Wartosc bez VAT 164300
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE 0 OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
wtym:
liczba otrzymanych ofert od malych i srednich przedsiybiorstw: 2
liczba otrzyn1anych ofert od wykonawc6w z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej:

o
liczba otrzymanych ofert od wykonawc6w z panstw niebyd,!cych czlonkami Unii Europejskiej:

o

liczba ofert otrzymanych drog,! elektroniczn'!: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.S) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zam6wienie zostalo udzielone wykonawcom wsp6lnie ubiegajqcym siy 0 udzielenie:
nle
Nazwa wykonawcy: Rubkon laroslaw Rubczewski
Email wykonawcy:rubkon@rubkon.pl
Adres pocztowy: ul. Piaskowa 6
Kod pocztowy: 66-016
Miej scowosc: Czerwiensk
Kraj/woj.: lubuskie
Wykonawca jest malymlsrednim przedsiybiorc,!:
tak
Wykonawca pochodzi z innego panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej:
nle
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bydqcego czlonkiem Unii Europej skiej:
nle
lV.6) INFORMACJA 0 CENIE WYBRANEJ OFERTY/WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ 0 OFERTACH Z NAJNIZSZ1\ I NAJWYZSZ1\ CEN1\IKOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartosc urnowy 202089
Oferta z najnizszq cenqlkosztem 202089
Oferta z najwyzszq cenqlkosztem 210602.19
Waluta: PLN
IV.7) Inforrnacje na ternat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czysci zam6wienia
podwy konawcy Ipodwykonawcom
nle
Wartosc lub procentowa czysc zam6wienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Inforrnacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ RF;KI ALBO ZAPYTANIA 0 CENF;
IV.9.1) Podstawa prawna
Postypowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podac uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnic, dlaczego
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udzielenie zam6wienia jest zgodne z przepisami.
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