
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

„Zakup samochodu typu bus do przewozu osób”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brańszczyk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667824

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II, 45

1.5.2.) Miejscowość: Brańszczyk

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-221

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 592 93 14

1.5.8.) Numer faksu: 29 742 28 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@branszczyk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.branszczyk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.bip.branszczyk.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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 samochodu typu bus do przewozu osób”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-270ef41b-08ce-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00288375/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-02 14:37

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 00272287/01

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

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2022

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego – typu bus. Pojazd osobowy do 3,5 tony z homologacją na 9
osób i przestrzenią bagażową o pojemności min. 500 litrów, fabrycznie nowy z 2021 lub 2022 roku. 2. Przedmiotem
zamówienia jest zakup samochodu typu bus zgodnie z wymaganiami określonymi w treści załącznika nr 3 do SWZ
stanowiącego Opis Przedmiotu Zamówienia. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu samochodu osobowego wraz z wyposażeniem, zwanym dalej
„samochodem” zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, załącznikami do niej oraz umową.

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

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 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze
zm.) zawiadamiam, że Zamawiający zgodne z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, unieważnił postępowanie prowadzone w trybie
podstawowym bez negocjacji, pod nazwą „Zakup samochodu typu bus do przewozu osób”, ponieważ nie złożono żadnego
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. Zamawiający informuje, że do upływu terminu
składania ofert, który wyznaczony był na dzień 02.08.2022 r. godzina 10:00, nie wpłynęła żadna oferta.
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