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Ogłoszenie nr 500124907-N-2018 z dnia 05-06-2018 r.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu: Fabrycznie nowy samochód osobowy typu terenowy pick-up
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
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: 555690-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500111544-N-2018

SEKCJA I; ZAMAWIAJĄCY

1 .1) NAZWA I ADRES:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny
000514377, ul. pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo
Polska, tel. +48713406526, e-mail zamowienia@duw.pl, faks +48713406948.
Adres strony internetowej (url): www.bip.duw.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II; PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Fabrycznie nowy samochód osobowy typu - terenowy pick-up
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
AL-ZP.272-7/18/ZP/PN
11.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
11.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub oh'eślenie zapotrzebowania i wymagań j a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu terenowy/pick-up z 5 miejscami siedzącymi (4 osoby + kierowca) z obsługą serwisową w
okresie trwania gwarancji. Rok produkcji nie starszy niż 2017 rok. Szczegółowy opis
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przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
11.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
11.5) Główny Kod CPV: 34110000-1
Dodatkowe kody CPV: 34113200-4

SEKCJA III: PROCEDURA
111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
111.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
111.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV; UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust.
1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z późn. zm.) - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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 tiybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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