Informacja o wyniku postępowania
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:
ZP.272.00046.2019
l.dz.: ZP.ZD-00660/19

Data:
02.09.2019 r.

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na najem
długoterminowy czterech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez
Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, w której zaproponowano:
− cenę – 352.362,24 zł brutto,
− opłatę za 1 km przekroczenia łącznego limitu przebiegu kilometrów – 0,37 zł brutto,
− zużycie paliwa – 7,8 l/km,
− emisję dwutlenku węgla – 176 g/km,
− emisję zanieczyszczeń – 0,10 g/km.
Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejszą złożoną w prowadzonym postępowaniu i otrzymała najwyższą liczbę
punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny.
Złożone dokumenty potwierdziły, iż Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego wymogi.
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Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający poprawił oczywiste omyłki
rachunkowe w ofercie Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa:
• Na etapie weryfikacji i oceny złożonych ofert wątpliwości Zamawiającego wzbudził niewspółmiernie wysoki wskaźnik
emisji zanieczyszczeń, który dla nowych samochodów powinien spełniać normę EURO VI czyli nie przekraczać 0,17 g/km.
Zamawiający pismem nr ZP.KW-00314/19 z dnia 12.08.2019 r. wezwał Wykonawcę o wskazanie (wyrażonej w g/km)
wysokości emisji tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodorów, składających się na łączną wartość emisji
zanieczyszczeń wynoszącą, zgodnie ze złożoną ofertą, 0,43 g/km.
W odpowiedzi na pismo Wykonawca wskazał wysokości emisji:
− tlenków azotu – 0,043 g/km,
− cząstek stałych – 0,0001 g/km,
− węglowodorów – 0,0547 g/km.
W konsekwencji udzielonej odpowiedzi wartość emisji zanieczyszczeń, wynikająca z dokonanych przeliczeń wyniesie
0,0978 g/km.
• Ponadto w ofercie stwierdzono omyłkę w działaniach matematycznych w przedłożonej tabeli cenowej:
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W konsekwencji dokonanych poprawek cena złożonej oferty, wynikająca z dokonanych przeliczeń wyniesie 352.362,24
zł brutto.
Jednocześnie zgodnie z zapisami Rozdziału XIII ust. 1 pkt 5) SIWZ Zamawiający, w złożonych ofertach, dokonał
zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku wysokości emisji zanieczyszczeń, które wynoszą:
• Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa – 0,10 g/km,
• Express Sp. z o.o. Sp. k. ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków – 0,10 g/km.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18, pok. 103A w dniu 10.09.2019 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
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