
Ogłoszenie nr 510125406-N-2020 z dnia 13-07-2020 r. 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Opocznie: Dostawa używanego pojazdu - zamiatarki 
ulicznej 
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: 550637-N-2020 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych: 
nie 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Opocznie, Krajowy numer identyfikacyjny 59002807900000, ul. ul. Krótka  1, 26-300  
Opoczno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 547 611, e-mail 
zaopatrzenie@pgk.opoczno.pl, faks 447 547 611. 
Adres strony internetowej (url): www.pgk.opoczno.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Podmiot prawa publicznego 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa używanego pojazdu - zamiatarki ulicznej 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
09/2020 
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 zamówienia jest dostawa p.n.: „Dostawa używanego pojazdu – 
zamiatarki ulicznej”. Na przedmiot zamówienia składa się zestaw obejmujący: 1.1. 
Pojazd • Rok produkcji nie starszy niż 2014r • Emisja spalin euro 6 • Klimatyzacja • 
Pojemność skokowa minimum 4500 cm3/220 KM • Kierownica po prawej stronie • 
Pojazd wyposażony w sygnały świetlne na dachu pojazdu oraz u góry na zabudowie w 
tylnej części pojazdu. Trójkąt odblaskowy (roboty drogowe). • Radio • Przebieg nie 
więcej niż 110 000 km • Pojazd na resorach przód oraz tył • Kabina w kolorze białym • 
Kamera cofania i boczna (monitor w kabinie min. 7”) 1.2. Zabudowa • Szczotki z 
przesuwem hydraulicznym • Zamiatanie lewa i prawa strona • Zraszacz z przodu 
pojazdu oraz przy szczotkach • Myjka wysokociśnieniowa • Szerokość zamiatania min. 
2500 mm • Szczotka walcowa o rozmiarze min. 400 mm/1500 mm • Szczotki talerzowe 



o rozmiarze min. 300 mm • Odkurzacz z dodatkową rurą ssącą • Oświetlenie dodatkowe 
na pracujące szczotki • Zabudowa nie starsza niż 2014r. • Wysyp urobku tylny 
podnoszony/opuszczany hydraulicznie z kabiny • Pojemność zbiornika na zmiotki nie 
mniejszy niż 5m3 • Pompa do pobierania wody ze zbiorników otwartych • Zbiornik na 
wodę. 1.3. Gwarancja bez wyłączeń, na cały pojazd w okresie minimum 30 dni (jeden 
miesiąc) od daty odbioru pojazdu, na warunkach określonych w rozdziale VII SIWZ. 
Dokumentacja pojazdu w języku polskim. 1.4. Pojazd ma być w dobrym stanie 
technicznym i gotowy do pracy. Wszystkie elementy i funkcje pojazdu muszą być 
sprawne technicznie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokładnego sprawdzenia 
stanu technicznego pojazdu przed zawarciem umowy, w miejscu stacjonowania pojazdu 
u Wykonawcy a także w trakcie próby pracy w warunkach drogowych, zaś Wykonawca 
jest zobowiązany umożliwić to Zamawiającemu. Ponadto, stan techniczny pojazdu 
zostanie przez Zamawiającego sprawdzony podczas dostawy pojazdu i w przypadku 
niezgodności z SIWZ lub niesprawności któregoś z elementów i funkcji pojazdu, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia pojazdu lub nałożenie kar 
umownych z tytułu dostarczenia pojazdu niezgodnego z niniejszym SIWZ. 1.5. Do oferty 
należy dołączyć aktualną dokumentację fotograficzną pojazdu. 2. W ramach przedmiotu 
zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia pojazdu do miejsca zamówienia. 3. 
Miejsce realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby dostawa używanego pojazdu 
– zamiatarki ulicznej została zrealizowana w siedzibie Zamawiającego – Zakład Usług 
Komunalnych, 26-300 Opoczno, ul. Targowa 9. Wykonawca, którego oferta zostanie 
wybrana obowiązany będzie dostarczyć przedmiot dostawy do siedziby Zamawiającego 
we własnym zakresie, na swój koszt i odpowiedzialność, w terminie uzgodnionym przez 
strony oraz umożliwi jego sprawdzenie pod względem technicznym. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 34921100-0 
 
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 
Postępowanie / część zostało unieważnione 
tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP. 
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający pismem z dnia 25.06.2020 r. wezwał 
Wykonawcę: MOTO -AGRO Filipczak Wiktor Filipczak, ul. Sienkiewicza 118, 26-021 
Daleszyce, do zawarcia umowy wyznaczając termin na dzień: 30.06.2020 r. godzina 
12.00. Wykonawca nie wstawił się w wyznaczony przez Zamawiającego terminie. 
Wobec powyższego Zamawiający wystosował ponowne pismo z dn. 06.07.2020r., w 
którym wyznaczył kolejny termin zawarcia umowy tj. 09.07.2020 r. godzina 12:00. 
Wykonawca ponownie nie wstawił się w wyznaczonym przez Zamawiającego 
dodatkowym terminie. W przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna 
oferta, wobec czego nie mają zastosowania postanowienia zawarte w art. 94 ust. 3 
ustawy PZP, tj. „Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymagane 



zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego 
badania i oceny (…)”. W związku z powyższym stosownie do postanowień art. 93 ust. 1 
pkt. 7, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie 
 
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. 
 


