Ogłoszenie nr 510236595-N-2020 z dnia 24-11-2020 r.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku: Najem bez limitu kilometrów na
okres 4 lat samochodów osobowych przystosowanych do przeprowadzania egzaminów
państwowych w zakresie prawa jazdy kat. B dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
we Włocławku
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: 595233-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku, Krajowy numer identyfikacyjny
91033649000000, ul. ul. Zielna 2/4, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo
Polska, tel. 542330950, e-mail kadry@word.wloclawek.pl, faks 542330960.
Adres strony internetowej (url): http://word.wloclawek.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Najem bez limitu kilometrów na okres 4 lat samochodów osobowych przystosowanych do
przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy kat. B dla
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPiK.2500.4.2020
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:
Przedmiotem zamówienia jest : „Najem bez limitu kilometrów na okres 4 lat samochodów
osobowych w ilości od 7 do 10 sztuk przystosowanych do przeprowadzania egzaminów
państwowych w zakresie prawa jazdy kat. B zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
wraz z pakietem ubezpieczeń OC, AC, NNW dla kierującego i pasażerów w wysokości nie
mniej niż 10.000,00 zł na każdą osobę oraz Assistance zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia.” Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do SIWZ. Samochody

stanowiące przedmiot zamówienia będą wykorzystywane do realizacji zadań związanych z
funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku. Dostarczane
samochody muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy
przed datą dostarczenia samochodów, kompletne, wolne od wad prawnych, konstrukcyjnych,
materiałowych i wykonawczych. Wszystkie pojazdy muszą być dostarczone z pełnym bakiem
paliwa. Wykonawca zobowiązany jest przygotować instalację elektryczną każdego z
pojazdów, który zostanie dostarczony do Zamawiającego. Instalacja elektryczna
przygotowanego do dostawy pojazdu musi umożliwiać sprawne i bezpieczne podłączenie
systemu rejestracji obrazu i dźwięku w pojeździe . Wstępne wymagania dla instalacji
elektrycznej umożliwiającej podłączenie systemu rejestracji obrazu i dźwięku określa
Załącznik nr 1B do SIWZ. Rodzaj przewodu sygnałowego oraz dedykowane złącza, długość
każdego z przewodów w bagażniku lub schowku, lokalizacja montażu monitora oraz
rejestratora i kamer zostanie podana przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu oraz
każdorazowo przed dostawą pojazdów– co najmniej 30 dni przed terminem dostawy.
Wykonawca wyraża zgodę na zamontowanie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas
egzaminu praktycznego, stanowiących własność Zamawiającego. Montażu i demontażu
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z przebiegu egzaminów dokonuje Zamawiający.
Wynajmujący zobowiązany jest do co najmniej jednokrotnej wymiany dostarczonych
samochodów opisanych w pkt. 3.1 w okresie pomiędzy 22 a 26 miesiącem licząc od daty
dostawy pojazdów, na samochody fabrycznie nowe, tej samej marki i modelu, spełniające
wszystkie wymagania SIWZ i umowy. Termin wymiany uzgadniany będzie z Zamawiającym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 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
NAZWA: Najem bez limitu kilometrów na okres 4 lat samochodów osobowych
przystosowanych do przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy kat.
B dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 321600.00
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:
nie
Nazwa wykonawcy: MARVEL Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żelazna 7
Kod pocztowy: 90-332
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie
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 395568.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 395568.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 527520.00
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:
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.

