
Ogłoszenie nr 510183235-N-2019 z dnia 02-09-2019 r.  

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.: „Finansowanie w formie leasingu zakupu podnośnika 

przestawnego kolumnowego ST 1075 Stertil-Koni.”  

 

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: 586066-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 28058224900000, ul. 

Grunwaldzka  49, 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 670 

92 14, e-mail sekretariat@zegluga.com.pl, faks -.  

Adres strony internetowej (url): www.zegluga.com.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
„Finansowanie w formie leasingu zakupu podnośnika przestawnego kolumnowego ST 1075 

Stertil-Koni.”  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP/ZOE/08/2019  

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:  
Przedmiot zamówienia obejmuje finansowanie zakupu podnośnika przestawnego 

kolumnowego ST 1075 marki Stertil-Koni: • Podnośnik 4-kolumnowy • Udźwig: 7500 kg na 

kolumnę, • System podnoszenia: hydrauliczny system podnoszenia z synchronizacją 

sterowaną mikroprocesorem, • Wysokość podnoszenia: maksymalnie 1850 mm, • Moc 

znamionowa silnika 2,2/3,0 kW na kolumnę, • Ciężar: 595 kg na kolumnę, • Wysokość 

kolumny: 2465 mm, • Ładowanie kolumn: Zasilanie kolumn bezprzewodowych- z gniazdka 

ściennego: 230V. Zasilanie podnośników przewodowych: 400V, • 4 stojaki osiowe JS-H8, 

nośność 8,5 tony, koła wsparte sprężynowo • Wartość zamówienia: 109 000,00 zł netto.  

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



II.5) Główny Kod CPV: 66114000-2 

 

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: 

Art. 93 ust.1, pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U.Dz.U.2018.1986)tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął 

żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego 

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.  

 

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.  
 


