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SPZ.271.15.5.2012 

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO 

DO 3.5 TONY, PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM NA WÓZKACH W 2013 ROKU 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Piotrków Trybunalski , ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków 

Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO 

SAMOCHODU OSOBOWEGO DO 3.5 TONY, PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM NA WÓZKACH W 2013 ROKU. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego do 3.5 tony, 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach w 2013 roku. Rozstaw 

osi: min. 3400 mm Silnik: wysokoprężny turbo diesle, moc minimalna 100KM, spełniający normy 

EURO 5 pojemność max. 2200 cm³. Ładowność: do 3,5 tony. Oryginalne kombi 9 osobowe. 

Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych. Gwarancja: części mechaniczne: min. 

24 miesiące, lakier: min. 36 miesięcy, perforacja blach: min. 7 lat. Fabrycznie nowy. Rok produkcji: 

2012 lub 2013. WYPOSAŻENIE: - Immobiliser, - centralny zamek z pilotem, - autoalarm spełniający 



wymogi ubezpieczyciela, - izolacja dźwiękowo-termiczna, - wspomaganie układu kierowniczego, 

przekładnia z blokada kierownicy, - układ hamulcowy z ABS, elektroniczny rozdział sił hamowania, 

kontrola trakcji, - hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, - napęd na koła przednie, - lusterka boczne 

podgrzewane i sterowane elektrycznie, - skrzynia biegów min. 5- biegowa mechaniczna, - 

klimatyzacja z regulowana temperaturą z nawiewem na tył pojazdu, filtr przeciw pyłkowy, - 

poduszka powietrzna kierowcy i pasażera zewnętrznego, - zagłówki z regulacją wysokości, - 

całkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne, - przesuwne prawe drzwi boczne, - stopień 

wejściowy boczny oświetlony, - oświetlenie w podsufitce, - fotel kierowcy z regulacją wysokości i 

podłokietnikiem, - wszystkie siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa z napinaczami, - 

światła do jazdy dziennej, - przednie lampy przeciwmgielne, - światło przeciwmgielne z tyłu, - 

radioodtwarzacz CD, - gaśnica, trójkąt, apteczka, pełnowymiarowe koło zapasowe, - drzwi tylne 

skrzydełkowe z wycieraczkami, - komplet opon zimowych, - kołpaki, Przystosowanie do przewozu 

osób niepełnosprawnych na wózkach: - fotele w przestrzeni pasażerskiej łatwo demontowane, - 

możliwość przewozu dwóch wózków inwalidzkich z osobami po demontażu foteli w trzecim rzędzie, 

- szyny wzdłuż mocujące dwa wózki w podłodze pojazdu - komplet pasów do mocowania dwóch 

wózków inwalidzkich do szyn, - pasy zabezpieczające osoby niepełnosprawne na wózkach 

inwalidzkich, - schowek i miejsca na pasy, - najazdy z powłoką antypoślizgową umożliwiające 

wprowadzenie wózków do pojazdu, - oznakowanie pojazdu z tyłu i z przodu symbolem: pojazd dla 

osób niepełnosprawnych, - wykładzina w całej przestrzeni pasażerskiej łatwo zmywalna i 

antypoślizgowa Wykonawca wraz z pojazdem ma obowiązek dostarczyć: 1. Instrukcję obsługi w 

języku polskim, 2. Książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu, 3. 

Książkę przeglądów serwisowych, 4. Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu: 4.1. Faktura 

VAT, 4.2. wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwo zgodności WE, 4.3. karta pojazdu 4.4. 

dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub spełnienie wymagań akcyzowych (na fakturze VAT) 

4.5. oświadczenie o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 



III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia 

wadium. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna za spełniony 

w przypadku, gdy wykonawca: a) wykaże co najmniej dwa zamówienia (wykonane w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem 

przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. 2 dostawy samochodu o wartości 90.000,00 

PLN każdy - wg załącznika nr 5. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych 

warunków: - przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował 

regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować 

będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie 

oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 



potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie  

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 



terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby 

lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Formularz ofertowy wypełniony według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia - wg załącznika nr 1. 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - wg załącznika nr 2. 3. Oświadczenie o niezaleganiu 

z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg 

załącznika nr 3. 4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg 

załącznika nr 4. 5. Wykaz wykonanych dostaw określonych w Rozdz. IX pkt 2) SIWZ - wg 

załącznika nr 5. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli 

zamówień. 6. Oświadczenie wykonawcy na temat parametrów technicznych oferowanego 

samochodu - wg załącznika nr 6. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Postanowienia niniejszej umowy będą mogły zostać zmienione w stosunku do jej treści, jeżeli 

wystąpią następujące okoliczności: Wystąpi zmiana przepisów prawnych (w tym również zmiany 



stawki VAT) istotnych dla realizacji przedmiotu umowy mająca wpływ na zakres lub termin 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.piotrkow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 Piotrków Tryb. 97-300. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

25.01.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola 

Rudowskiego 10 Piotrków Tryb. 97-300 Punkt Informacyjny. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 


