
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

„Dostawa używanego pojazdu specjalistycznego z zabudowanym dźwignikiem hakowym.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: PDR sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368345060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pdr-zamowienia@pdr-eko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pdr-eko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://sidaspzp.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Podmiot prawa publicznego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa używanego pojazdu specjalistycznego z zabudowanym dźwignikiem hakowym.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9658ffea-d69c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00223276/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24 12:43

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170092/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
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3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 216500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa używanego pojazdu specjalistycznego z zabudowanym dźwignikiem hakowym” 

I. Dane techniczne podwozia
1. Dopuszczalna masa całkowita 18 ton 
2. Podwozie nie starsze niż 2012 r. dwuosiowe 4X2
3. Podwozie bezwypadkowe
4. Przebieg nie większy niż 450 000 km
5. Rozstaw osi 3 700-3 900 mm
6. Silnik wysokoprężny 270-300 KM
7. Skrzynia biegów manualna
8. Oś przednia:
a) przednie zawieszenie resory paraboliczne nacisk osi min. 8,0 ton
b) stabilizator osi przedniej
9. Oś tylna: 
a) na osi napędowej koła bliźniacze 
b) tylne zawieszenie pneumatyczne 
c) stabilizator osi tylnej
d) blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej
10. Przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów
11. Układ hamulcowy:
a) hamulce tarczowe na wszystkich osiach
b) systemy bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa
c) hamulec silnikowy
d) osuszacz powietrza 
12. Układ kierowniczy:
a) układ kierowniczy ze wspomaganiem 
b) kierownica po lewej stronie
c) koło kierownicy z regulacją
13. Układ elektryczny instalacja 24V
14. Zbiornik paliwa min. 200 litrów z korkiem zamykanym na klucz
15. Zbiornik na Ad Blue min. 30 l z korkiem zamykanym na klucz
16. Koła 22,5 z oponami 315/80 głębokość bieżnika co najmniej 50%
17. Kabina:
a) Kabina dwumiejscowa (dzienna) kolor biały
b) siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
c) szyberdach
d) klimatyzacja 
e) lusterka ogrzewane i regulowane elektrycznie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego
18. Oświetlenie:
a) oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego
b) oświetlenie obrysowe
c) Lampa ostrzegawcza (LED) na dachu kabiny (kogut)
19. Sprzęg przyczepy z instalacjami pneumatyczną i elektryczną przystosowanymi do przyczepy z układem ABS
20. Tachograf cyfrowy 
21. Fabryczny immobiliser
22. Radio 
23. Dwa kliny pod koła zamontowane na pojeździe
24. Akustyczny sygnał ostrzegawczy biegu wstecznego 
25. Wyposażenie dodatkowe: 
a) gaśnica z homologacją polską
b) apteczka produkcji polskiej
c) trójkąt ostrzegawczy z homologacją
d) podnośnik min.12 tonowy 
e) klucz do kół
f) kliny pod koła
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g) gumowe dywaniki podłogowe 
h) pokrowce na siedzenia
i) fartuchy przeciw błotne na przedniej i tylnej osi
j) koło zapasowe 
k) osłony przeciw najazdowe

II. Dane techniczne dźwignika hakowego do odbioru kontenerów typu KP oraz wg DIN 30722
a) Dźwignik hakowy fabrycznie nowy rok produkcji 2022
b) Nominalna moc załadunkowa min. 12.000 kg
c) Wysokość haka regulowana 1.200-1.570 mm 
d) Długość urządzenia min.4.000 mm
e) Zakres długości przewożonych kontenerów 2.900-5.000 mm
f) Pompa hydrauliczna
g) Zabezpieczenie przystawki i pompy hydraulicznej uniemożliwiające jazdę z załączoną przystawką 
h) Sterowanie hakiem z kabiny oraz na zewnątrz pojazdu
i) Hydrauliczna blokada pojemników/kontenerów
j) Zbiornik oleju ze wskaźnikiem poziomu oleju
k) Kosz na siatkę
l) Robocze podesty boczne
m) Przeprowadzenie procedury UDT dopuszczające urządzenie do użytku 

III. Gwarancja: 
a) Podwozie co najmniej 3 miesiące 
b) Dźwignik hakowy co najmniej 12 miesięcy, po bez usterkowym podpisaniu protokołu odbioru.
c) Wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie szkolenie kierowców, pracowników obsługi i mechaników w zakresie obsługi i
eksploatacji pojazdu w terminie uzgodnionym z Zamawiający

IV. Uwagi końcowe:
Termin dostawy: 30 dni od daty podpisania umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 252150,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 252150,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 252150,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): Grzegorz Kądziela – wspólnik spółki cywilnej GP Truck Trading S.C. Grzegorz Kądziela Agnieszka Kądziela
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Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Agnieszka Kądziela –
wspólnik spółki cywilnej GP Truck Trading S.C. Grzegorz Kądziela Agnieszka Kądziela

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 118 036 96 86

7.3.3) Ulica: ul. Hoserów 13

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-995

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 252150,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
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