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Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 61969-2014 z dnia 2014-03-24 r. Og oszenie o zamówieniu - Rzeszów
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych szczotek walcowych,
talerzowych oraz wk adów do szczotek talerzowych, do zamiatarek u ytkowanych przez Miejskie
Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp....
Termin sk adania ofert: 2014-04-01

Rzeszów: Dostawa szczotek talerzowych i walcowych do zamiatarek
mechanicznych
Numer og oszenia: 132300 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014
OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.
Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer
og oszenia w BZP: 61969 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zosta o zamieszczone og oszenie o zmianie og oszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o., al.
gen. W adys awa Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8613001, faks 017
8613003.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Inny: Spó ka z o.o. ze 100 % udzia em gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Dostawa szczotek talerzowych i walcowych
do zamiatarek mechanicznych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna
dostawa fabrycznie nowych szczotek walcowych, talerzowych oraz wk adów do szczotek talerzowych,
do zamiatarek u ytkowanych przez Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z
o.o. wg poni szego zestawienia: 1. Broddson 2500 Wieniec szczotki walcowej 220/900 PPN prosty- 16
Wieniec szczotki walcowej wygi ty 220/900 drut stalowy -192 Element szczotki talerzowej z drutu
askiego 3,3 x 0,6 mm L=700 mm. (drut spr

ynowy B-0,50 w ilo ci 16 szt. przed zagi ciem)-3760

2.Broddson 2200 Nordic: Wieniec szczotki walcowej 220/750 PPN wygi ty -120, Wieniec szczotki
walcowej 220/750 PPN prosty-12, Element szczotki talerzowej z drutu p askiego 3,3x0,6 mm. L= 700
mm. (drut spr

ynowy B-0,50 w ilo ci 16 szt. przed zagi ciem)- 2000 3. Broddson Scandia 3W: Wieniec
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szczotki walcowej 220/900 PPN prosty-30, Wieniec szczotki walcowej wygi ty 220/900 drut stalowy
-360, Element szczotki talerzowej z drutu p askiego 3,3x0,6 mm L=700 mm.(drut spr

ynowy B-0,50 w

ilo ci 16 szt. przed zagi ciem)-6110 4. Ravo 540: Szczotka talerzowa 200/600/900, Mix 4 rz dy PPN fi
2,5 mm. drut p aski 3,3x0,6 mm. L=600 mm talerz szczotki ze sklejki wodo-odp., nabicie r czne lub
maszynowe, mocowanie na 4 ruby -40, Szczotka talerzowa 200/600/900 5 rz dów PPN fi 2,5 mm.
L=600 mm. talerz szczotki ze sklejki wodo-odp., nabicie maszynowe lub r czne, mocowanie na 4 ruby.
10 5.Johnston 5000 Szczotka talerzowa 200/700/1000 Mix 4 rz dy,PPN fi 2,5mm, drut p aski
3,3x0,6mm, L=640 mm, talerz szczotki ze sklejki wodoodpornej, nabicie r czne lub maszynowe,
mocowanie na 4 ruby -14 6.HMF 185 Szczotka talerzowa 200/580/800 Mix 3 rz dy PPN fi 2,5 mm. drut
aski 3,3x0,6 mm. L=550 talerz szczotki ze sklejki wodoodpornej, nabicie r czne lub maszynowe,
mocowanie na 4 ruby-10 7. Hako City Master 2000 Szczotka talerzowa 200/520/850 3 rz dy PPN fi 2,5
mm, L=550 mm, talerz szczotki ze sklejki wodoodpornej, nabicie r czne lub maszynowe, mocowanie na
4 ruby-24 2. Warunki wykonania zamówienia: 1) Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo zmniejszenia
warto ci zamówienia o 20% w stosunku do warto ci okre lonych w zestawieniu asortymentowym bez
prawa którejkolwiek ze stron umowy do kar umownych oraz odszkodowania na zasadach ogólnych. 2)
Dok adne okre lenie ilo ci i asortymentu b dzie nast powa o w sk adanych i potwierdzonych
zamówieniach cz

ciowych. 3)Zamówienia sk adane b

realizowane w terminie nie d

szym ni 4 dni robocze od dnia z

Zamawiaj cego. Dostawa mo e by zrealizowana przesy
mo liwo

na pi mie: faksem lub poczt elektroniczn i
enia zamówienia przez

drobnicow . 4) Strony dopuszczaj

zwi kszenia ilo ci zamawianego towaru w poszczególnych pozycjach asortymentowych oraz

jego zmniejszenia przy czym warto

ta nie mo e przewy szy ogólnej warto ci zamówienia. 5)W

przypadku zwi kszenia ilo ci towaru wyszczególnionego w za czniku asortymentowym Zamawiaj cy
zap aci za towar cen nie wy sz ni w ofercie. 6)Zamawiaj cy dokona odbioru i sprawdzenia
dostarczonego towaru pod wzgl dem ilo ciowym i jako ciowym w magazynie Zamawiaj cego przez
upowa nionego pracownika w obecno ci przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku ujawnionych wad i
braków Zamawiaj cy ma prawo odrzuci wadliw parti dostarczonych cz

ci sporz dzaj c

jednocze nie protokó ilo ciowo jako ciowy. Wymiana towaru na wolny od wad lub uzupe nienie braków
nast pi w terminie 2 dni od odrzucenia wadliwej partii, na koszt Wykonawcy. 3.Pozosta e warunki
wykonania zamówienia okre lone zosta y szczegó owo we wzorze umowy stanowi cym - za . do SIWZ..
II.4) Wspólny S ownik Zamówie (CPV): 34.32.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej: nie
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Kastell Systemy Szczotek Przemys owych Jerzy Poschlod, Pawe Maj Spó ka Jawna, ul. Brodzka 141
B, 54-067 Wroc aw, kraj/woj. dolno
IV.5) Szacunkowa warto

skie.

zamówienia (bez VAT): 65000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ I
NAJWY SZ CEN
Cena wybranej oferty: 65154,53
Oferta z najni sz cen : 65154,53 / Oferta z najwy sz cen : 75171,70
Waluta: PLN.
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