
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa (leasing finansowy) fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowo- drogowej 
dla Bio Star Spółka z o.o. w Stargardzie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Bio Star Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320737738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bogusława IV, 15

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 5733536

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@biostar.stargard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biostar.stargard.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
miniPortal.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa (leasing finansowy) fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowo- drogowej 
dla Bio Star Spółka z o.o. w Stargardzie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d0a357b-ebe1-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239581

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy
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SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP 06/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowo - drogowej o objętości kosza zasypowego do 1 m3 wraz z osprzętem do
zamiatania i zimowego utrzymania chodników.
Przedmiotowa zamiatarka chodnikowo – drogowa winna być urządzeniem fabrycznie nowym (nieużywanym) rok produkcji
nie starszy niż 2021/2022 rok.
1) Zamiatarka podciśnieniowa z układem recyrkulacji wody.
2) Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony. 
3) Długość całkowita maksymalnie 3900 mm. 
4) Szerokość pojazdu bez lusterek maksymalnie 1100 mm. 
5) Wysokość pojazdu maksymalnie 2100 mm (bez światła sygnalizacyjnego).
Układ napędowy i jezdny.
1) Rozstaw osi maksymalnie 1500 mm.
2) Wewnętrzny promień skrętu – maksymalnie 950 mm.
3) Pojazd wolnobieżny nie wymagający rejestracji.
4) Napęd hydrostatyczny na 4 koła.
5) Rozmiar opon min 10 cali.
6) Zewnętrzna średnica zawracania pomiędzy ścianami – maksymalnie 4500 mm

4.5.3.) Główny kod CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34921100-0 - Zamiatarki drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W przedmiotowym postępowaniu termin składania ofert
upłynął w dniu 5 lipca 2022 r. o godzinie 12:00

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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