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Ogłoszenie nr 510052816-N-2019 z dnia 19-03-2019 r.
Gmina Zebrzydowice: Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów ppoż., zapewnienie
bezpieczeństwa w budynku - dostawa i zabudowa agregatu prądotwórczego SZR 40 kVA na
potrzeby zasilania rezerwowego budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach w formule
zaprojektuj i wybuduj
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: 511094-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Zebrzydowice, Krajowy numer identyfikacyjny 27658090000000, ul. ul. ks. A. Janusza
6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 755 107, e-mail
ug@zebrzydowice.pl, faks 324 693 266.
Adres strony internetowej (url): www.zebrzydowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów ppoż., zapewnienie bezpieczeństwa w
budynku - dostawa i zabudowa agregatu prądotwórczego SZR 40 kVA na potrzeby zasilania
rezerwowego budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach w formule zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IR.271.1.2019
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:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zabudowa agregatu prądotwórczego SZR 40 kVA na
potrzeby zasilania rezerwowego budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach w formule
zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program
funkcjonalno-użytkowy i parametry techniczne agregatu prądotwórczego o mocy 40 kVA, które
stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. Parametry techniczne – wypełnioną tabelę należy
dołączyć do oferty. Prawą stronę tabeli należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie
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spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne – wykazane w tabeli należy wpisać
oferowane wartości techniczno – użytkowe. W przypadku gdy wykonawca w którejkolwiek z
pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż
jej treść nie odpowiada treści SIWZ / art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp / Podczas prac objętych
przedmiotem zamówienia konieczne jest zapewnienie utrzymania pracy całego obiektu / dostawa
energii elektrycznej / dla Poczty, Banku oraz Urzędu Gminy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV: 35100000-5, 45343000-3, 45215000-7

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: 19/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 121951.22
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
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
Nazwa wykonawcy: AGREGATY PEX-POOL PLUS Janusz Kania
Email wykonawcy: a.maziarz@generatory.pl
Adres pocztowy: ul. Metalowców 35
Kod pocztowy: 39-200
Miejscowość: Dębica
Kraj/woj.: podkarpackie
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:
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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 89052.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 89052.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 124008.60
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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