
Ogłoszenie nr 510270312-N-2019 z dnia 11-12-2019 r.  

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich sp. z o.o.: DOSTAWĘ W FORMIE LEASINGU 

OPERACYJNEGO FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO W 

WERSJI KARAWAN POGRZEBOWY  

 

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:  
nie  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 

97036128000000, ul. ul. Śląska  36, 66-620  Gubin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0-68 

455 82 82, e-mail pum@pumgubin.pl, faks 0-68 455 82 65.  

Adres strony internetowej (url): www.pumgubin.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Podmiot prawa publicznego 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
DOSTAWĘ W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO FABRYCZNIE NOWEGO 

SAMOCHODU SPECJALNEGO W WERSJI KARAWAN POGRZEBOWY  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

P/9/2019  

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 w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 

fabrycznie nowego (rok produkcji 2019) pojazdu samochodowego specjalnego z homologacją 

w wersji karawan pogrzebowy, na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Gubinie. 3.2. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ. 3.3. Wymagane 

warunki leasingu: 1) Opłata wstępna w wysokości 40% wartości przedmiotu leasingu płatna 

w terminie 14 dni od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu leasingu 

bez zastrzeżeń, Dowodem realizacji dostawy i jednocześnie podstawą do wystawienia faktury 

VAT będzie pisemne potwierdzenie bez zastrzeżeń na protokole odbioru, wykonania całego 

przedmiotu zamówienia aż do oddania do eksploatacji, dokonane przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego. Odbioru będzie dokonywać wyznaczony pracownik. Dla 



uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, za dostawę, która zostanie potwierdzona protokolarnie 

bez zastrzeżeń, uzna się wyłącznie taką, gdy w terminie określonym Umową Wykonawca 

dostarczy na miejsce dostawy pojazd spełniający wszystkie parametry, zawierający całe 

wyposażenie wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, a także 

kompletną dokumentacją umożliwiającą korzystanie z niego, a także kartę gwarancyjną o 

treści zgodnej z Umową. Dostawa pojazdu, który nie spełni choćby jednego parametru, nie 

będzie posiadał choćby jednego elementu wyposażenia czy dokumentu bądź karty 

gwarancyjnej nie będzie uznany za zgodny z zamówieniem i będzie traktowany jako 

niedostarczony w ogóle. 2) Czas trwania umowy – okres leasingu operacyjnego – 36 

miesięcy. 3) Wysokość rat leasingowych oparta na stałej stopie procentowej - okres 

odsetkowy o stałej stopie oprocentowania stanowi 36 miesięcy. 4) Raty leasingowe w ilości 

35 rat - płatne raz w miesiącu na podstawie harmonogramu. 5) Wynagrodzenie Wykonawcy 

powinno obejmować wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający w stosunku do 

Wykonawcy zgodnie z Umową. W szczególności powinno obejmować wszystkie podatki i 

opłaty z wyjątkiem podatku od środków transportu oraz ubezpieczenia pojazdu w zakresie 

OC, AC, NW. 6) Wartość wykupu, stanowiąca jednocześnie 36 ratę - 1% wartości przedmiotu 

leasingu 3.4. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi 

przedpłat na poczet realizowanej dostawy.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 34144000-8 

 

Dodatkowe kody CPV: 66000000-0, 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: 

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W 

przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 10.12.2019r. do godz. 

10:00 nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi 

przesłanka unieważnienia postępowania w oparciu o w/w podstawę prawną.  

 

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.  
 


