
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU 9 – OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291169800

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiny 30

1.5.2.) Miejscowość: Pierzchnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-015

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: +(48) 41 353 82 39

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wtzosiny@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.domseniora-pierzchnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.domseniora-pierzchnica.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

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:
ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU 9 – OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO
PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0a59de2-3e48-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371670/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30 10:27

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00365591/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU 9 – OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO
PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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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 00365971/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

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

4.1.) Numer referencyjny: 1/2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 174796,75 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup i dostawę fabrycznie nowego 9 - osobowego samochodu przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim. 
2.Wymagania ogólne przedmiotu zamówienia: 
1)Pojazd fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, rok produkcji - nie starszy niż 2022. 
2)Pojazd posiadający wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia na użytkowanie oraz dopuszczenie do obrotu. 
3)Pojazd posiadający świadectwo homologacji na pojazd osobowy o liczbie miejsc 9 w tym kierowca (ilość miejsc
siedzących: 1 kierowca + 8 pasażerów, w tym z możliwością transportu 1 osoby na wózku inwalidzkim po uprzednim
demontażu lub złożeniu foteli/fotela) i spełniający warunki do przewozu osób niepełnosprawnych. 
4)Pojazd dopuszczony do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 450 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022, ze zm.). 
5)Pojazd spełniający wymagania techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r.
w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów
dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2130, ze zm.). 
6)Pojazd oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym – Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu tablicami barwy
niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej. Tablice wykonane z materiału odblaskowego. 
7)Wykonawca zobligowany jest do: 
a)dostarczenia pojazdu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 
b)przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu, w szczególności: 
- karty pojazdu, 
- aktualnego świadectwa homologacji na samochód, 
- aktualnego świadectwa homologacji pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, 
- badania technicznego umożliwiającego korzystanie z niebieskiego kwadratowego znaku oznaczającego pojazd do
przewozu osób niepełnosprawnych, 
- książki gwarancyjnej, 
- książki przeglądów serwisowych, 
- instrukcji obsługi w języku polskim, 
- kompletu kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta, 
- innych wymaganych dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu, 
c)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pakietu przeglądów, zgodnego z warunkami producenta pojazdu oraz
zgodnego z wymaganiami gwarancyjnymi.
d)Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji i bezpieczeństwa,
uruchomienia pojazdu wraz z przygotowaniem jego do pracy (płyny eksploatacyjne). 
3.Wykonawca w dniu dostarczenia pojazdu przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania
pojazdu. 
4.Szczegółowy opis minimalnych wymaganych parametrów techniczno- użytkowych, wyposażenia samochodu oraz
wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych został opisany w Zakresie rzeczowym - specyfikacji
technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
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34114400-3 - Minibusy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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