Ogłoszenie nr 2021/BZP 00174335/01 z dnia 2021-09-08

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa samochodu osobowo-dostawczego w formie leasingu operacyjnego 48-miesięcznego
z opcją zakupu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławski Teatr Współczesny
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279870
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rzeźnicza 12
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 50-132
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@wteatrw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wteatrw.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.wteatrw.pl/pl/index.php?id=28&idd=29
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

instytucja kultury jednostki samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

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 samochodu osobowo-dostawczego w formie leasingu operacyjnego 48-miesięcznego z
opcją zakupu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5917709-0028-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00174335/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-08 13:21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001893/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa samochodu typu bus w formie leasingu operacyjnego 48 miesięcznego z opcja
zakupu
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: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00153420/01

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

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: 2/2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 150000 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, kompletnego,
wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych samochodu
osobowo-dostawczego w formie leasingu operacyjnego 48-miesięcznego z opcją zakupu, rok
produkcji 2020 lub 2021.
4.2 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na pojazd nieużywany, ale będący modelem
demonstracyjnym lub powystawowym danego dealera samochodowego. W takim przypadku
przebieg samochodu nie może przekroczyć 40 000 km.
4.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych parametrów
technicznych i minimalnego wyposażenia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.
4.4 Samochód osobowo-dostawczy musi spełniać warunki techniczne określone w
obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla samochodów poruszających się po drogach
publicznych oraz warunki określone w przepisach prawnych wspólnotowych UE, ze
szczególnym uwzględnieniem przepisów normatywnych środowiskowych, tj. emisji dwutlenku
węgla i zużycia energii.
4.5 Dostarczony samochód osobowo-dostawczy musi posiadać świadectwo homologacji i
wymagane dokumenty (dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim,
książkę gwarancyjną).
4.6 Dostarczony samochód osobowo-dostawczy musi posiadać gwarancję producenta na
warunkach ogólnych minimum 24-miesięczną oraz gwarancję na nieprzerdzewienie blachy
minimum 60-miesięczną.
4.7 Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania punktu serwisującego pojazd w odległości
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maksymalnie 70 km od siedziby Teatru.
4.8 Samochód osobowo-dostawczy musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt
przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w książce gwarancyjnej pojazdu.
4.9 Zamawiający informuje, że roczny przebieg pojazdu wynosi ok. 20 tys. km.
4.10 Zamawiający będzie ponosił wszystkie koszty związane z używaniem i eksploatacją
samochodu, tj. ubezpieczenie OC, ubezpieczenie AC, opłaty rejestracyjne, koszty serwisów i
przeglądów gwarancyjnych, podatek od transportu, koszty mandatów, itp.
4.11 Zamawiający oczekuje, że oferta Wykonawcy na usługę leasingu zostanie sporządzona na
podstawie oprocentowania stałego i w związku z tym raty leasingu z wyjątkiem 1. raty będą stałe
przez cały okres umowy leasingowej.
4.5.3.) Główny kod CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe
34115000-6 - Inne samochody pasażerskie
34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
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 6 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy zgodnej z treścią SWZ i załącznikiem nr 2 do
SWZ, zaproponował podpisanie umowy, której treść jest niezgodna z SWZ i złożoną ofertą z
dnia 27.08.2021 r.
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
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
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 153444,54 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 153444,54 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ wykonawca, który jako jedyny złożył ofertę,
który nie podlega wykluczeniu, i którego oferta nie została odrzucona nie przystąpił do zawarcia
umowy zgodnej z SWZ i załącznikiem nr 2 do SWZ. Wykonawca zaproponował zawarcie umowy
trójstronnej, w której po stronie wykonawcy miał pojawić się 2. podmiot, który nie złożył oferty w
dniu 27.08.2021 r.. Wykonawca składając ofertę nie skorzystał z możliwości wspólnego
ubiegania się o zamówienie. Zawarcie umowy w postaci zaproponowanej przez wykonawcę
doprowadziłoby w przyszłości do unieważnienia postępowania i unieważnienia umowy.
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