
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Zakup dwóch samochodów typu furgon

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WODOCIĄGI KÓRNICKIE I USŁUGI KOMUNALNE WODKOM KÓRNIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: WODKOM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630283964

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznańska 71C

1.5.2.) Miejscowość: Kórnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-035

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 618170272

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wodkom@wodkom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wodkom.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka wodna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup dwóch samochodów typu furgon

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06a08201-1528-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00198653/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-01 08:51

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003710/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup dwóch samochodów typu furgon

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00179371/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: W-ZP.3410.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 260162,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia:
Zakup dwóch pojazdów typu furgon (van).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ – Specyfikacja techniczna (Zał. nr 1 do
SWZ) oraz projektowane postanowienia umowy (Zał. nr 2 do SWZ).
2) Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację nin. zamówienia kwotę 320000,00 zł brutto.
2. Rozwiązania równoważne 
We wszystkich przypadkach wskazanych w całej SWZ i załącznikach do SWZ, w których ze
względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów,
urządzeń, produktów, systemy, itp. lub ich pochodzenie, dopuszcza się stosowanie rozwiązań
równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia, produkty, systemy, itp.
użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie
określeniu standardu 
i mogą być zastąpione innymi, o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych,
jakościowych, funkcjonalnych przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi
materiałami, urządzeniami, systemami, produktami, itp. wskazanymi w OZP. Pojęcie
równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot
zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia.
Przedstawienie rozwiązań równoważnych wymaga udowodnienia w ofercie spełniania wymogów
wskazanych norm przez rozwiązania równoważne. Użyte w dokumentacji nazwy, które wskazują
lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowania rozwiązań

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00198653/01 z dnia 2021-10-01

2021-10-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy



danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, które powinno posiadać cechy techniczne,
technologiczne, jakościowe, funkcjonalne - nie gorsze od podanych w OPZ. Zamawiający 
w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem
spełniania wymogów poszczególnych pozycji OPZ. Wykonawca obowiązany jest udowodnić 
w ofercie, iż oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez
zamawiającego w OZP.
Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane OPZ -
minimalnych wymaganiach funkcjonalnych, technicznych, technologicznych, jakościowych,
kompatybilności z przedstawionymi w OPZ.
W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego
opisem lub normami oraz dowodami potwierdzającymi równoważność oferowanych rozwiązań.
Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się
do norm, oferowane świadczenie nie musi być zgodne z wymaganymi normami, ale wykonawca
jest zobowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu
spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Gdy opis przedmiotu
zamówienia został skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności, wówczas, zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca może powołać się
na zgodność oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, jeżeli dotyczą one wymagań w
zakresie wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego. W takiej sytuacji,
wykonawca wykazuje, że dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub
funkcjonalności określone przez zamawiającego, a zamawiający nie może odrzucić oferty
zgodnej z normą dotyczącą postawionych wymagań w zakresie wydajności lub funkcjonalności.
3. Termin wykonania zamówienia 
7 miesięcy, nie później niż do 30 kwietnia 2022 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34136100-0 - Lekkie samochody półciężarowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Brak ważnych ofert. Jedyna złożona oferta została odrzucona

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 346860,00 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 346860,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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