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Ogłoszenie nr 510054184-N-2020 z dnia 26-03-2020 r.
Gmina Mszana: Zakup samochodów do Urzędu Gminy Mszana
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: 515217-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540036567-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mszana, Krajowy numer identyfikacyjny 27625868700000, ul. ul. 1 Maja 81, 44-325
Mszana, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4759740, 4759755, e-mail
urzad@mszana.ug.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.mszana.ug.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup samochodów do Urzędu Gminy Mszana
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PI.271.3.2020
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 - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodów do Urzędu Gminy Mszana. 1. 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 1 do siwz dla każdej części
osobno. 1. 2 W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw
producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty i
usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30
ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod
względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że
zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 1. 3
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Wymagania w zakresie dostępu dla osób niepełnosprawnych – zostały uwzględnione w opisie
przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 do siwz. 1. 4 Wykonawca składając ofertę w niniejszym
postępowaniu zobowiązuje się do udzielenia na przedmiot zamówienia okresu gwarancji na: podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne minimum 24 miesiące - powłokę
lakierniczą minimum 24 miesiące, - perforację nadwozia minimum 60 miesięcy. Jednocześnie
wydłużenie w/w okresów jest możliwe. W takim przypadku zadeklarowanie dłuższego okresu
gwarancji będzie powodować odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert. 2.2 Zamówienie
zostało podzielone na trzy części. część 1 – zakup samochodu osobowego kod CPV: 34100000-8
pojazdy silnikowe 34110000-1 samochody osobowe Szczegółowy opis przedmiot zamówienia
stanowi zał. nr 1 do siwz do części 1. część 2 – zakup samochodu do przewozu osób typu van
kod CPV: 34100000-8 pojazdy silnikowe 34115200-8 pojazdy silnikowe do przewozu mniej niż
10 osób 34110000-1 samochody osobowe Szczegółowy opis przedmiot zamówienia stanowi zał.
nr 1 do siwz do części 2. część 3 – zakup samochodu dostawczego z podwójną kabiną kod CPV:
34100000-8 pojazdy silnikowe 34142300-7 pojazdy samowyładowcze Szczegółowy opis
przedmiot zamówienia stanowi zał. nr 1 do siwz do części 3. 3. Oferty można składać na
wszystkie części. - wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część sporządzoną
zgodnie z wymaganiami SIWZ, - maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać
udzielone zamówienie jednemu wykonawcy wynosi – 3, - w przypadku składania ofert na więcej
niż jedną część, Wykonawca jest zobowiązany złożyć formularz ofertowy dla każdej części
osobno, pozostałe dokumenty i oświadczenia można złożyć w jednym egzemplarzu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 34100000-8
Dodatkowe kody CPV: 34110000-1, 34115200-8, 34142300-7, 34110000-1

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
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Zakup samochodu osobowego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, jeżeli 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. Uzasadnienie faktyczne: Wykonawcy w przedmiotowym
postępowaniu byli zobowiązani wypełnić tabelę dotyczącą parametrów oferowanego samochodu.
W związku z tym, że nie wszystkie parametry określone przez Wykonawcę w ofercie spełniały
wymagania minimalne Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy z postępowania jako ofertę nie odpowiadającą treści
siwz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w
niniejszym postępowaniu, w związku z tym w przedmiotowym postępowaniu nie została złożona
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żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Mając powyższe na względzie Zamawiający unieważnia
niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Zakup samochodu dostawczego z podwójna
kabiną

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 91057
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
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 ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: FCA Poland S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Grażyńskiego 141
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 108189.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 108189.57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 137883
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Zakup samochodu dostawczego z podwójną
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kabiną
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 99187
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
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 ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: FCA Poland S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Grażyńskiego 141
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 119039.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 119039.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 128420
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: 23640
IV.8) Informacje dodatkowe:
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
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Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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