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informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

Prawo zamówień  publicznych (t.j.  Dz.  U.  z  2017 r.  poz.  1579),  zwanej  dalej  „uPzp”  na  „Dostawa

fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów dla KWP w Szczecinie”.

Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o:

Dotyczy części I - dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanych pojazdu typu bus dla KWP w Szczecinie (1

szt.)

1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

Bemo Motors Sp. z o.o. 
ul. Mogileńska 50
61-044 Poznań
ODDZIAŁ 4
Ustowo 56
70-001 Szczecin
mail: slawomir.bogdanski@bemo-motors.pl

za  cenę  brutto  130  995,00  zł. Wykonawca  zaoferował pojazd  marki FORD,  model CUSTOM  w  wersji  

TOURNEO, rok produkcji 2017, o maksymalnej mocy netto silnika 97 Kw, pojemność skokowa silnika 2 000 cm3,

zastosowany system siedzeń w III rzędzie - kanapa oraz udzielił 24 miesięcy gwarancji  na mechaniczne, elektryczne i

elektroniczne pojazdu bez limitu kilometrów, 24 miesięcy  gwarancji na powłokę lakierniczą pojazdu, 144 miesiące

gwarancji na perforację elementów nadwozia pojazdu. 

Uzasadnienie  faktyczne:  wybrana  oferta  nie  podlegała  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia  warunki

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

- nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są miejscami

wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną  ofertom  w



każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):
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3)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu);

4)  nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów  (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp):  Przepisy określone w art. 102

ustawy Pzp nie mają zastosowania.

Dotyczy  części  II  -  dostawa  fabrycznie  nowego  nieoznakowanego  pojazdu  osobowego  segmentu  D

dla KWP w Szczecinie (1 szt.)

1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

Auto Grup Polska I Sp. z o.o. Sp. k. 
Centrum Wrocław Oddział we Wrocławiu
al. Aleksandra Brucknera 54
51-411 Wrocławiu
mail: molikg@centrumwroclaw.pl

za  cenę  brutto  208  000,00  zł. Wykonawca  zaoferował pojazd  marki Volkswagen,  model Arteon w  wersji  

Elegance, rok produkcji 2017, o maksymalnej mocy netto silnika 206 Kw, wyposażony w zawieszenie adaptacyjne 

oraz udzielił 24 miesięcy gwarancji  na mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu bez limitu kilometrów, 36

miesięcy  gwarancji na powłokę lakierniczą pojazdu, 144 miesiące gwarancji na perforację elementów nadwozia 

pojazdu. 

Uzasadnienie  faktyczne:  wybrana  oferta  nie  podlegała  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia  warunki

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.



Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

- nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są miejscami

wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną  ofertom  w

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):
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3)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu);

4)  nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów  (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp):  Przepisy określone w art. 102

ustawy Pzp nie mają zastosowania.

Dotyczy części III - dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanego pojazdu osobowego typu kombi segmentu D

dla KWP w Szczecinie (1 szt.)   

1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

Auto Special Sp. z o.o.
Oddział Sobiesław Zasada Warszawa
ul. Grochowska 163
04-111 Warszawa
mail: recepcja.salonu@zasada.waw.pl

za  cenę  brutto  169  944,00  zł. Wykonawca  zaoferował pojazd  marki Volkswagen,  model Passat w  wersji  

Variant 2.0 TDI,  rok produkcji 2017,  o maksymalnej  mocy netto silnika 176 Kw,  oraz udzielił 24 miesięcy  

gwarancji  na mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu bez limitu kilometrów, 36 miesięcy  gwarancji na 

powłokę lakierniczą pojazdu, 144 miesiące gwarancji na perforację elementów nadwozia pojazdu. 



Uzasadnienie  faktyczne:  wybrana  oferta  nie  podlegała  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia  warunki

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

- nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są miejscami

wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną  ofertom  w

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):
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3)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu);

4)  nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów  (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp):  Przepisy określone w art. 102

ustawy Pzp nie mają zastosowania.
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