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Ogłoszenie nr 500036148-N-2018 z dnia 19-02-2018 r.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o.: „Rozbudowa
systemu zarządzania flotą” dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w CzechowicachDziedzicach Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt „Przyjazna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i
gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne
oświetlenie dla poddziałania: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT
Subregion Południowy
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 514330-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500027653-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o., Krajowy numer
identyfikacyjny 24344860800000, ul. ul. Drzymały 16, 43502 Czechowice-Dziedzice, woj.
śląskie, państwo Polska, tel. 32 215 91 78, e-mail s.szczepanik@pkm.czechowice-dziedzice.pl,
sekretariat@pkm.czechowice-dziedzice.pl, faks 32 215 43 13.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.pkm.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/007,
http://www.pkm.czechowice-dziedzice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Rozbudowa systemu zarządzania flotą” dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w
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Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
02/2018/UE
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
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 usługa dostawy i wdrożenia systemu zarządzania flotą na potrzeby
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. zgodnie ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w celu realizacji zadania pn. "Rozbudowa systemu
zarządzania flotą".Zakres zamówienia obejmuje zakup środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, w tym licencji, oraz wdrożenie systemu na warunkach określonych w
SIWZ wraz z załącznikami. Wszystkie elementy systemu dostarczone Zamawiającemu stanowiące
przedmiot zamówienia mają spełniać następujące wymagania: 1) Wszystkie elementy systemu
muszą być elementami fabrycznie nowymi. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
uwzględniający wszelkie wymogi Zamawiającego w zakresie parametrów technicznych określony
jest w załączniku nr 6 do SIWZ i stanowi jej integralną część. Odbiór systemu nastąpi w siedzibie
Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru technicznego zgodnie z terminami określonymi w
umowie. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wdrożyć system wraz z wszystkimi elementami
opisanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia pod wskazany adres na własny koszt i
własne ryzyko. Szczegółowe uwarunkowania realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy
stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

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:
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych unieważnił w całości postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą „Rozbudowa
systemu zarządzania flotą” dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

2z3

2018-02-20 08:11

3z3

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/61ca9999-5812-4196-8ab9-fbcce...

Sp. z o.o., znak: 02/2018/UE. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. W przedmiotowym
postępowaniu nie złożono żadnej oferty, w związku z czym Zamawiający unieważnił 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.

2018-02-20 08:11

