Ogłoszenie nr 500257891-N-2018 z dnia 26-10-2018 r.
Staszów: Dostawa samochodów używanych do pracowni samochodowej w ramach projektu: Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki
inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie CKP w Staszowie OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu:
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie
CKP w Staszowie”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Działanie 7.4 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Praktycznego, Krajowy numer identyfikacyjny 29283135800000, ul. Koszarowa 7, 28-200
Staszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-15 8643965, e-mail sekretariat@ckpstaszow.pl, faks 0-15 8643965.
Adres strony internetowej (url): www.ckpstaszow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodów używanych do pracowni samochodowej w ramach projektu:
Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie CKP w Staszowie
Numer referencyjny CKP.RPO.2100.12.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech używanych samochodów osobowych do
pracowni samochodowej dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie, w tym m. in.: dostarczenie, załadunek, rozładunek przedmiotu
zamówienia. Zaoferowane samochody muszą spełniać wymagania w zakresie: zużycie energii – nie większe niż 1,92 MJ/km co odpowiada
zużyciu paliwa (benzyny) ok. 6,0 l/100 km w cyklu mieszanym;emisja dwutlenku węgla - max 145 g/km;emisja zanieczyszczeń: pojazd musi
spełniać wymogi normy min. Euro 4, tj.: emisja tlenków azotu – max 0,08 g/km, emisja tlenków węgla – max 1,0 g/km, emisja cząstek stałych
– brak wymagań oraz emisja węglowodorów – max 0,1 g/km. Maksymalny, dopuszczalny przebieg każdego z pojazdów nie może wynosić
więcej niż 200 000 km. Okres gwarancji na dostarczone w ramach zamówienia samochody – 30 dni od daty odbioru końcowego. Minimalne
wymagania zamawiającego w zakresie parametrów technicznych i wyposażenia wszystkich trzech pojazdów: używany samochód osobowy
segmentu B; liczba drzwi - 4 lub 5; liczba miejsc - 4 lub 5; kierownica po lewej stronie; produkowany od 2005 do 2010 roku; pojemność
skokowa 1,0 – 1,5 dm3; typ silnika: benzynowy; moc silnika: 50 do 100 KM; montaż silnika z przodu, poprzecznie; liczba cylindrów: 3 lub 4
lub 5; układ cylindrów rzędowy; rodzaj skrzyni: manualna; liczba biegów: 5 lub 6; rodzaj napędu: na przednią oś; dodatkowe wyposażeniowe:
centralny zamek, elektryczne szyby 2 szt. lub 4 szt., radioodtwarzacz samochodowy z nagłośnieniem; karoseria bez zagięć, wgnieceń i
widocznych uszkodzeń, samochody w pełni sprawne technicznie nadające się do jazdy. Miejscem dostawy jest Centrum Kształcenia
Praktycznego, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów. Dostarczone samochody muszą być wolne od wad i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie
mogą być przedmiotem jakichkolwiek postępowań bądź być przedmiotem zastawu. Ilekroć w Zaproszeniu, umowie i innych załącznikach, jest
mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub
inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w zaproszeniu, umowie, i innych
załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech
technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu
zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.
Zastosowane przez wykonawcę wyroby, materiały i artykuły, winny posiadać właściwości, cechy, parametry oraz zastosowane do ich wyrobu
technologie, nie gorsze niż te, które występują pod nazwą własną i wskazują na producenta; muszą być gatunkowo porównywalne czyli
„równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane za pomocą norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, w tym
dokumenty równoważne. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności
zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w zaproszeniu.
II.5) Główny Kod CPV: 34115300-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech używanych samochodów osobowych do pracowni samochodowej dla Centrum Kształcenia
Praktycznego w Staszowie. Zakres tego zamówienia był przedmiotem dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie o zamówieniu nr 559423-N-2018 i nr 615760-N-2018), które zostały
unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 z późn. zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z

późn. zm.): "Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 4) w
postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89
ust. 1 pkt. 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z
postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione".

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
F.H.U. Janusz Pabian, , Sielec 8, 28-200, Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie

