
Ogłoszenie nr 510039174-N-2019 z dnia 28-02-2019 r. 
Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o.: Dostawa systemu nadzorowania 

Strefy Płatnego Parkowania w Prudniku 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:   
obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy:   
zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinan sowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie  
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie  Zamówie ń Publicznych:   
tak  
Numer ogłoszenia: 504830-N-2019  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczon e w Biuletynie Zamówie ń Publicznych:   
nie  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 
53054464600000, ul. ul. Przemysłowa  1, 48-200  Prudnik, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 
774 363 265, e-mail zukprudnik@kalcyt.pl, faks 774 363 265.  
Adres strony internetowej (url): www.zukprudnik.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  
Inny: Spółka prawa handlowego ze 100 % udziałem gminy  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  
Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Prudniku  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
DE.252.1.2019  
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 - okre ślenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usług ę lub roboty 
budowlane:   
W zakres zamówienia wchodzi dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w 
Prudniku (zwanej dalej SPP), w tym dostawa 13 sztuk parkometrów, ich montaż na fundamentach 
wykonanych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego z przeniesieniem prawa własności 
parkometrów i urządzeń do kontroli wnoszenia opłat, dostawa do siedziby Zamawiającego 2 sztuk 
przenośnych urządzeń do kontroli wnoszenia opłat i 4 sztuk dodatkowych wymiennych kaset na bilon 
(skarbców), dostęp do internetowego systemu nadzorowania i zarządzania SPP, uruchomienie i 
wykonanie próby eksploatacyjnej wszystkich dostarczonych urządzeń, przeszkolenie osób 
wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu, serwisu i konserwacji parkometrów 
oraz urządzeń do kontroli przekazanie dokumentacji technicznej, udzielenie gwarancji, 
oprogramowanie do wystawiania wezwań do wniesienia opłaty dodatkowej z licencją w okresie 48 
miesięcy 2) Wszystkie dostarczone parkometry, urządzenia do kontroli i skarbce muszą być fabrycznie 
nowe, wyprodukowane w 2018 roku, kompletne i gotowe do użytku, wykonane wyłącznie z nowych 
części i w sposób zgodny z przepisami dopuszczającymi do stosowania w Unii Europejskiej, 
potwierdzony deklaracją zgodności UE i oznaczeniem CE (Conformite Europeenne) na wyrobie.  
II.4) Informacja o cz ęściach zamówienia:   
Zamówienie było podzielone na cz ęści:   
nie  
II.5) Główny Kod CPV:  38730000-1 
 
Dodatkowe kody CPV: 51214000-5, 30200000-1, 50300000-8  
SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zako ńczenia dynamicznego systemu zakupów  



nie 
III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/02/2019  
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia  
Warto ść bez VAT  260000  
Waluta  pln  
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  
w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  
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 ZA MÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie 
 
Nazwa wykonawcy: MBS COMPUTERGRAPHIK Spółka z o.o.  
Email wykonawcy:  
Adres pocztowy: ul. Grodziska 15  
Kod pocztowy: 05-870  
Miejscowość: Błonie  
Kraj/woj.: Polska  
 
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/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/warto ść umowy 401279.14  
Oferta z najniższą ceną/kosztem 401279.14  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 401279.14  
Waluta: pln  
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  
tak 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom: 17.59 %  
IV.8) Informacje dodatkowe:  
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE N EGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę  
 
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. 
 
 

Władysław Podróżny 
 

Kierownik Zamawiającego  


