
Ogłoszenie nr 510562838-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o.: Dostawa 3 szt. nowych samochodów osobowych
segmentu miejskiego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

 
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: 597855-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540205395-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
85274782500000, ul. ul. Jana III Sobieskiego  69C, 33-170  Tuchów, woj. małopolskie, państwo
Polska, tel. +48 14 6210562, e-mail przetargi@dorzeczebialej.pl, faks +48 14 6210564. 
Adres strony internetowej (url): https://www.dorzeczebialej.pl/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa 3 szt. nowych samochodów osobowych segmentu miejskiego w formie leasingu
operacyjnego z opcją wykupu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-18/20

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 dostawa 3 szt. nowych samochodów osobowych segmentu
miejskiego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu. Rok produkcji pojazdu - nie
wcześniej niż 2020r. 2. Minimalne parametry jakim będą odpowiadały pojazdy dostarczone w
ramach zamówienia: Nadwozie/ wygląd zewnętrzny: ‐ Pojazdy osobowe zaliczane do segmentu
aut miejskich w nadwoziu 5- drzwiowym, ‐ Kolor- srebrny metalizowany, ‐ Lakierowane
zderzaki, ‐ Lakierowane lusterka zewnętrzne, ‐ Kierunkowskazy w lusterkach, ‐ Oklejenie folią
ochronną progów drzwi przednich lub nakładki progowe, ‐ Oklejenie folią ochronną wnęki
klamki kierowcy, ‐ Chlapacze- przód i tył, ‐ Nadkola – przód i tył. Silnik/ skrzynia biegów: ‐
Silnik spalinowy ‐ Mechanizm zaworów- 16 zaworowy ‐ System wtrysku paliwa- elektroniczny



wtrysk paliwa, ‐ Pojemność skokowa -nie mniej niż 1400cm3 i nie więcej niż 1500cm3 , ‐
Stopień sprężania nie mniejszy niż 13,5:1, - Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]- nie mniejsza
niż 110 (80)/6000, - Skrzynia biegów- manualna 6 biegowa. Osiągi: - Prędkość maksymalna- nie
mniej niż 170km/h, - 0-100km/ [s] – 12 - Minimalny promień skrętu – koła 15’’/16’’ [m]- 4,9/5,6
Hamulce: - Przód- tarczowe wentylowane, - Tył- bębnowe. Masy i wymiary: - Masa własna [kg]
nie mniej niż 1000 i nie więcej niż 1150, - Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg]- max
1550, - Pojemność bagażnika (litry) – nie mniej niż 280, - Długość bagażnika [mm]- nie mniej
niż 700, - Długość/ szerokość/ wysokość całkowita [mm]- nie mniej niż 3900/1600/1500 i nie
więcej niż 4000/1700/1550, - Rozstaw osi [mm]- min2500 Max 2700 - prześwit- min./maks.
[mm]- nie mniej niż 135/150 nie więcej niż 145/160, Koła/ opony: - 2 komplety kół 15’’ na
felgach stalowych 175/65/ R15 w tym jeden z oponami zimowymi, drugi z oponami letnimi, -
Koło zapasowe w pełnym rozmiarze lub dojazdowe, Bezpieczeństwo: - ABS,EBD,BA, - System
stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji, - Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia,
- Automatyczne światła drogowe, - Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, -
Poduszki powietrzne: przednie i boczne kierowcy i pasażera, kolanowa kierowcy, kurtyny
boczne, - Sygnalizacja niezapiętych pasów, - Immobilizer, - System monitorowania ciśnienia w
oponach, - Halogenowe światła do jazdy dziennej, - Czujnik deszczu. Wnętrze: - Tapicerka
materiałowa w dowolnym kolorze, - Zagłówki z regulowaną wysokością, - Rozkładane oparcie
tylnej kanapy, kanapa dzielona. Komfort: - Centralny zamek zdalnie sterowany, - Elektrycznie
regulowane szyby przednie, - Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne, - Kolumna
kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, - Regulacja wysokości fotela kierowcy, -
Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera, - Wspomaganie kierownicy, - Komputer
pokładowy, - Obrotomierz, - Klimatyzacja. Audio: - Radio CD+ MP3 z wyświetlaczem + zestaw
min 6 głośników, - Gniazdo USB –min 1 szt. - System Bluetooth umożliwiający bezprzewodowa
łączność z telefonem, 3. Podstawowe warunki leasingu operacyjnego: 1) Leasing operacyjny w
rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 2) Okres leasingu – 36 miesięcy.
3) Opłata wstępna: 30% wartości netto pojazdu + VAT. 4) Opłata wstępna ma charakter opłaty
samoistnej bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, płatna przed
wydaniem przedmiotu leasingu. 5) 36 równych rat leasingowych płatnych na podstawie faktur
VAT na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 6) Stałe oprocentowanie (raty
niezmienne w całym okresie trwania umowy). 7) Wartość wykupu – 1% wartości netto pojazdu +
VAT. 8) Leasing operacyjny w walucie: PLN. 9) Po wykupie nastąpi przeniesienie własności
rzeczy z leasingodawcy na leasingobiorcę. 10) Ubezpieczenie pojazdów ponosi Zamawiający
(płatne raz w roku) Zamawiający zawrze umowę ubezpieczeniową z wybranym przez siebie
zakładem ubezpieczeń. 11) Opłata wstępna i inne wydatki związane z użytkowaniem pojazdów
są kosztem uzyskania korzystającego. 12) Podatek VAT naliczany jest od każdej raty leasingowej
i podlega obliczaniu przez korzystającego. 13) Nie przewiduje się żadnych dodatkowych
kosztów. 14) Termin płatności faktury do 14 dni. 4. Pojazdy nabywane w ramach zamówienia
zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy do siedziby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej" Sp.
z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33 – 170 Tuchów

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 34110000-1

Dodatkowe kody 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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/12/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 144756.21 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
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: 
tak

Nazwa wykonawcy: Europejski Fundusz Leasingowy S.A. oraz ASO MR Sp. z o. o. Sp. K. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Legnicka 48 bud C-D 
Kod pocztowy: 54-202 
Miejscowość: Wrocław 
Kraj/woj.: dolnośląskie 

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/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 191509.63 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 184852.54 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 191509.63 
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:
W oparciu o art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019r. poz. 1843 - zwana dalej „ustawą Pzp”) Zamawiający dokonał ponownego
wyboru oferty najkorzystniejszej. Wykonawca, tj. TOYOTA KOBOS Kobos Sp.J., ul.
Krakowska 44, 33 – 113 Zgłobice, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
pismem z dnia 02.11.2020r. znak: DIR/852/AGi/P/ZP18-20/11/2020/1392, uchylił się od
podpisania umowy. W związku z powyższym oraz w oparciu o art. 94 ust. 3 ustawy Pzp
Zamawiający ponownie wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. Ofertą najkorzystniejszą spośród pozostałych



ofert jest oferta złożona przez konsorcjum firm: Europejski Fundusz Leasingowy S.A., ul.
Legnicka 48 bud C-D, 54 – 202 Wrocław (Lider konsorcjum) oraz ASO MR Sp. z o. o. Sp. K.,
ul. Kielecka 68/70, 26 – 600 Radom (Partner konsorcjum). W niniejszym postępowaniu została
zawarta umowa główna oraz na każdy z pojazdów oddzielna umowa leasingowa (3 szt.)

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. 


