
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy

„Zakup samochodu typu bus do przewozu osób”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brańszczyk

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667824

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Jana Pawła II, 45

1.4.2.) Miejscowość: Brańszczyk

1.4.3.) Kod pocztowy: 07-221

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.4.7.) Numer telefonu: 29 592 93 14

1.4.8.) Numer faksu: 29 742 28 11

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

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

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fac0fc41-1331-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00388192/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-10-12 10:06

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00292292/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

„Zakup samochodu typu bus do przewozu osób”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
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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. 400 litrów, fabrycznie nowy z 2021 lub 2022 roku. 3. Przedmiotem
zamówienia jest zakup samochodu typu bus zgodnie z wymaganiami określonymi w treści załącznika nr 3 do SWZ
stanowiącego Opis Przedmiotu Zamówienia. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu samochodu osobowego wraz z wyposażeniem, zwanym dalej
„samochodem” zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, załącznikami do niej oraz umową. 
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1: 
a. jest wyprodukowany w 2021 lub 2022 roku, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych,
gotowy do użytkowania w celu wynikającym z Umowy, 
b. posiada aktualne świadectwo homologacji dla tego typu pojazdu wydane przez ustawowo uprawniony organ, dostarczone
najpóźniej w dniu odbioru samochodu,
c. nie jest ograniczony prawami osób trzecich, nie jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia
(wykonawcy przysługuje pełne prawo do dysponowania samochodem), 
d. jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, wraz z aktami wykonawczymi do tej
ustawy, oraz innymi przepisami obowiązującego prawa krajowego oraz prawa unijnego. 
4. Z chwilą wydania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy. 
5. Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów
poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo
o ruchu drogowym (teks jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 988) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać
homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
6. Wykonawca składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest wypełnić danymi i złożyć wraz z ofertą
Opis przedmiotu zamówienia, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. W formularzu Opisu przedmiotu
zamówienia Zamawiający w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” określił minimalne parametry (techniczne i
użytkowe) jakie musi spełniać oferowany samochód osobowy. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny
„Parametry oferowane przez Wykonawcę” wpisując odpowiednio parametry, rozwiązania techniczne dostarczanego pojazdu
lub wpisując „spełnia”.

3.9.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-12

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2022-12-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): CAROLINA CAR COMPANY J.
MAJDECKI, M. OLESIŃSKI, P. SÓJKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 013193196

4.3.3.) Ulica: Al. Prymasa Tysiąclecia 54

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.5.) Kod pocztowy: 01-242

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 222900,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00357009/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-12-15

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 222900,00 PLN
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5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy
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