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Ogłoszenie nr 510141063-N-2019 z dnia 10-07-2019 r.  
 

Instytut Elektrotechniki: Świadczenie usług transportu drogowego. 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie  
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  
Numer ogłoszenia: 556660-N-2019  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie  
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Instytut Elektrotechniki, Krajowy numer identyfikacyjny 37902000000000, ul. ul. Pożaryskiego  28, 
04-703  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 112 52 05, e-mail iel@iel.waw.pl, 
faks 22 112 54 44.  
Adres strony internetowej (url): www.izolatory.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: Instytut badawczy  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Świadczenie usług transportu drogowego.  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
ZK-zp.293.4.2019  
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 świadczenie usług polegające na przewozie towarów w krajowym  
i międzynarodowym transporcie drogowym. Wykonawca zapewni min. 2 pojazdy o parametrach: 
Ładowność: 24 tony każdy pojazd. Wymiary skrzyni: min. 2,45m x min. 13,60m, wysokość: min. 
2m. W ww. pojazdach dostęp do przestrzeni ładunkowej musi być możliwy również z obu boków. 
Pojazdy muszą mieć zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej zapewniające ochronę przed wpływem 
czynników zewnętrznych. Pojazdy muszą spełniać wymagania normy emisji spalin na poziomie 
min. Euro 4. Ilość kilometrów do wykorzystania w trakcie realizacji zamówienia wynosi 
maksymalnie 40.000 kilometrów. W zależności od rzeczywistych potrzeb, Zamawiający zastrzega 
możliwość zastosowania prawa opcji, tzn. wykorzystania mniejszej łącznej ilości kilometrów niż 
objęte postępowaniem, jednak nie mniejszej niż 20.000 kilometrów. W tej sytuacji Wykonawcy nie 
przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zlecenia mniejszej ilości 
kilometrów. Zamawiający zastrzega sobie usługę całopojazdową. Usługa będzie wykonywana min. 
jeden raz w tygodniu, przeważnie z czwartku na piątek, głównie na kierunku Międzylesie (57 – 530) 
– Berlin (D-13629). Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dodatkowych przejazdów również w 
pozostałe dni tygodnia z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Usługi 
będą wykonywane w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 
31.12.2019r.  
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II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części: nie  
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9 
 

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  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2019  
IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 160000.00  
Waluta PLN  
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  2  
w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
 

Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo - Transportowa DAR-TUR Henryk Bardziński Dariusz 
Bardziński  
Email wykonawcy:  
Adres pocztowy: ul. Sobieskiego 29B  
Kod pocztowy: 57-530  
Miejscowość: Międzylesie  
Kraj/woj.: dolnośląskie  
 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ  
O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 196800.00  
Oferta z najniższą ceną/kosztem 196800.00  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 210400.00  
Waluta: PLN  
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom: nie 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:  
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IV.8) Informacje dodatkowe:  

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. ---  
  

  


