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Ogłoszenie nr 500128882-N-2018 z dnia 08-06-2018 r.

Związek Komunalny Gmin "KM" w Olkuszu: DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY
INFORMACJI PASAŻERSKIEJ

  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
"Obniżenie emisyjności Gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze , Numer identyfikacyjny
projektu: RPMP.04.05.02-12-0365/17

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 563310-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Związek Komunalny Gmin "KM" w Olkuszu, Krajowy numer identyfikacyjny 27389353200000,
ul. al. 1000-lecia  2c, 32-300   Olkusz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 413 914, e-
mail zkgkm@wp.pl, faks 326 413 914. 
Adres strony internetowej (url): www.zkgkm.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY INFORMACJI PASAŻERSKIEJ

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZKG.271.4.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

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: 1. Dostawa i montaż jednej tablicy informacji pasażerskiej na
placu autobusowym przy ul. Kościuszki w Olkuszu 2. Wykonanie dokumentacji projektowej: -
tablicy (wstępny projekt wizualizacji tablicy oczekiwanej przez Zamawiającego w załączeniu), -
fundamentu pod słup nośny, - przyłączy energetycznych 3. Wykonanie fundamentu zgodnie z
dokumentacją projektową. 4. Wykonanie instalacji elektrycznej od budynku dyspozytorni
znajdującego się na placu do tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej (około 30-50 mb). 5.
Dostarczenie i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania tablicą. Zamawiający
zapewni zebranie wszystkich koniecznych do realizacji przedmiotu umowy pozwoleń, uzgodnień
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itp. Termin realizacji zamówienia 90 dni od dnia podpisania umowy. Gwarancja minimum 36
miesięcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 48813200-2

 
Dodatkowe kody CPV: 72000000-5

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 zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia
przedmiotowe postępowanie, ponieważ do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej
oferty
 
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. 


