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Ogłoszenie nr 510534449-N-2020 z dnia 04.12.2020 r.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.: Przetarg nieograniczony na dostawę (leasing) samochodów na
potrzeby operowania siecią IDM

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: 613493-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 14039183900000, ul. ul.
Świętojerska  9, 00-236  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 566 47 76, e-mail
m.kasperska@armsa.pl, faks 22 843 83 31. 
Adres strony internetowej (url): www.armsa.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przetarg nieograniczony na dostawę (leasing) samochodów na potrzeby operowania siecią IDM

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ARM/06/2020

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 leasing operacyjny samochodów (3 szt.), na potrzeby operowania
siecią IDM z możliwością nabycia i przeniesienia własności samochodu na koniec umowy leasingu.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części: 1.Część 1 – leasing operacyjny samochodu
dostawczego o pojemności silnika min. 1900 ccm z możliwością nabycia i przeniesienia własności
samochodu na koniec umowy leasingu; 2.Część 2 – leasing operacyjny samochodu dostawczego o
pojemności silnika min. 1200 ccm z możliwością nabycia i przeniesienia własności samochodu na
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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Część 1 – leasing operacyjny samochodu
dostawczego o pojemności silnika min. 1900 ccm z
możliwością nabycia i przeniesienia własności samochodu
na koniec umowy leasingu

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Część 2 – leasing operacyjny samochodu
dostawczego o pojemności silnika min. 1200 ccm z
możliwością nabycia i przeniesienia własności samochodu
na koniec umowy leasingu;

koniec umowy leasingu; 3.Część 3 – leasing operacyjny samochodu osobowego typu SUV o
pojemności silnika min. 1900 ccm z możliwością nabycia i przeniesienia własności samochodu na
koniec umowy leasingu. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia został określony w
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak
II.5) Główny Kod CPV: 34110000-1

Dodatkowe kody CPV: 34136100-0, 34113000-2, 34113200-4, 66114000-2, 66000000-0

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 postępowaniu w tej części zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z
zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt 2 i 3 PZP. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w
którymkolwiek z przepisów określonych w art. 93 ust. 1 pkt 1 – 7 PZP, Zamawiający ma obowiązek
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przedmiotowym
Postępowaniu Zamawiający dnia 20 listopada 2020 r. opublikował ogłoszenie o zamówieniu w
sposób określony w art. 40 ust. 1 i 2 PZP, wszczynając tym samym Postępowanie i wyznaczając
termin składania ofert na dzień 30 listopada 2020 r. na godzinę 10:00. Do upływu terminu składania
ofert nie złożono żadnej oferty w Postępowaniu, przez co należy uznać, że spełniona została
przesłanka do unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
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CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Część 3 – leasing operacyjny samochodu
osobowego typu SUV o pojemności silnika min. 1900 ccm z
możliwością nabycia i przeniesienia własności samochodu
na koniec umowy leasingu

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W postępowaniu w tej części zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z
zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt 2 i 3 PZP. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w
którymkolwiek z przepisów określonych w art. 93 ust. 1 pkt 1 – 7 PZP, Zamawiający ma obowiązek
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przedmiotowym
Postępowaniu Zamawiający dnia 20 listopada 2020 r. opublikował ogłoszenie o zamówieniu w
sposób określony w art. 40 ust. 1 i 2 PZP, wszczynając tym samym Postępowanie i wyznaczając
termin składania ofert na dzień 30 listopada 2020 r. na godzinę 10:00. Do upływu terminu składania
ofert nie złożono żadnej oferty w Postępowaniu, przez co należy uznać, że spełniona została
przesłanka do unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W postępowaniu w tej części zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z
zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt 2 i 3 PZP. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w
którymkolwiek z przepisów określonych w art. 93 ust. 1 pkt 1 – 7 PZP, Zamawiający ma obowiązek
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przedmiotowym
Postępowaniu Zamawiający dnia 20 listopada 2020 r. opublikował ogłoszenie o zamówieniu w
sposób określony w art. 40 ust. 1 i 2 PZP, wszczynając tym samym Postępowanie i wyznaczając
termin składania ofert na dzień 30 listopada 2020 r. na godzinę 10:00. Do upływu terminu składania
ofert nie złożono żadnej oferty w Postępowaniu, przez co należy uznać, że spełniona została
przesłanka do unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP.

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. 


