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Ogłoszenie nr 510048157-N-2020 z dnia 17-03-2020 r.

"Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu
ciężarowego.

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: 510893-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540036457-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
"Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna, Krajowy numer identyfikacyjny 87205900000000, ul.
ul. Zdrojowa  48, 38-481  Rymanów-Zdrój, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 013
4357401, 4357765, e-mail biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl, faks 134 357 475. 
Adres strony internetowej (url): http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka Akcyjna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
EEZ-02/20

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: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Uzdrowisko-Rymanów. S.A., samochodu
ciężarowego – szt. 1;parametry techniczne samochodu zostały szczegółowo opisane w
załączniku nr 6 do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest również leasing finansowy, szczegóły
dotyczące leasingu zostały opisane w pkt. 2 podpunkt 4 SIWZ. Termin realizacji zamówienia do
100 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający informuje, że ubezpieczenie zakupionego
pojazdu pozostaje w zakresie Zamawiającego, który ponosi koszt tego ubezpieczenia.
Zamawiający nie ma obowiązku ubezpieczenia za pośrednictwem Wykonawcy. Wszystkie
pozostałe informacje znajdują się w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
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nie
II.5) Główny Kod CPV: 34134000-5

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

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert,
wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 13.03.2020 r. do godz. 10.00 wpłynęła 1 oferta
złożona przez: Europejski Fundusz Leasingowy S.A Lider Konsorcjum ul. Legnicka 48 bud C-D,
54-202 Wrocław, Partner Przedsiębiorstwo Handlowe ASTER Sp. z o.o., ul. Zespołowa 1, 62-051
Wiry, z ceną ofertową 288 919,79 zł brutto. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający
podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 253 134,00 zł
brutto. Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w oparciu o art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy
Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po dokonanej analizie możliwości finansowej
Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację
zamówienia, do ceny złożonej (najkorzystniejszej) oferty.

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. 


