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Artur Gawroński
Radny Miasta Częstochowy

Dot.: Interpelacji w sprawie zakupu samochodu dla Wydziału Zarządzania, Ochrony Ludności
i Spraw Obronnych.
W odpowiedzi na Pana interpelację związaną z pismem Pana … dotyczącego zapytań o zakup
samochodu dla Wydziału Zarządzania, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych (KOSO), przedstawiam
poniże informacje:
1. Uchwałą Rady Miasta Częstochowy nr 626.XLVI.2017 z dnia 16.11.2017r w sprawie zmian
w budżecie miasta Częstochowy na rok 2017, zabezpieczono środki w kwocie 95 000 zł na zakup
pojazdu na potrzeby pracy Wydziału KOSO.
2. W dniu 20.11.2017r. Wydział KOSO rozpoczął postępowanie w zakresie zakupu pojazdu, które
prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 479/11 Prezydenta
Miasta Częstochowy z dnia 28.092011r. w sprawie regulaminu udzielania przez Urząd Miasta
Częstochowy zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych /j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1579/.
Zapytanie ofertowe wysłano do 5 salonów samochodowych, oferujących do sprzedaży różne marki
pojazdów. Na zapytanie ofertowe odpowiedziały 3 salony, z których wybrano najtańszą ofertę
spełniającą warunki zamówienia.
3. W wyniku postępowania, o którym mowa w pkt. 2 zakupiono fabrycznie nowy pojazd marki
Mitsubishi Outlander (data pierwszej rejestracji 15.12.2017r.), rok produkcji 2016. Należy
zaznaczyć, że z uwagi na krótki termin realizacji zakupu, salony samochodowe mogły zaoferować
jedynie pojazdy, które aktualnie miały na swoim stanie magazynowym. Dodatkowe wymagania,
jakie stawiał Zamawiający, np. pojazd o podwyższonym prześwicie (terenowy lub SUV) wraz
z montażem dodatkowego sprzętu łączności i wyposażenia sygnalizacyjno-ostrzegawczego
spowodował, że 2 salony odmówiły sprzedaży swoich modeli, tłumacząc niemożliwością
właściwego przygotowania pojazdu w tak krótkim czasie.
Podsumowując zaznaczyć należy, iż pojazd zakupiony został z zachowaniem wszystkich
procedur dotyczących zakupów realizowanych przez Urząd Miasta Częstochowy. Postępowanie
prowadzone było w sposób jasny i transparentny, a wybrana oferta była ofertą najtańszą. Krótki czas
realizacji zakupu jak również wymagania dodatkowe co do jakości i wyposażenia pojazdu wpłynęły na
jego cenę oraz dostęp do konkretnych modeli.
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