
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.bip.ozarow.pl 

 

Ożarów: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO WRAZ Z PAKIETEM 

UBEZPIECZEŃ. 

Numer ogłoszenia: 64404 - 2013; data zamieszczenia:  15.02.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie , ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, woj. 

świętokrzyskie, tel. 015 8610700 do 702, faks 015 8611136. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.ozarow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO 

WRAZ Z PAKIETEM UBEZPIECZEŃ.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa fabrycznie nowego samochodu VAN/--MINIBUS osobowego dla potrzeb Gminy Ożarów wraz z 

pakietem ubezpieczeń zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Wymagane parametry i 

wyposażenie, warunki gwarancji Rodzaj pojazdu: 1Samochód fabrycznie nowy - 2012-2013 rok produkcji 

2Typ: VANMINIBUS osobowy (kategoria homologacji M1) 3Ilość miejsc siedzących: 7 pasażerów + 

kierowca (razem 8) 4Długość pojazdu: minimum 4750 mm 5Szerokość pojazdu (bez lusterek 

zewnętrznych): minimum 1900 mm 6Wysokość: minimum 1872 mm 7Rozstaw osi: minimum 2850 mm 

8Przestrzeń ładunkowa minimum 800 mm od najbardziej wysuniętego elementu ostatniego rzędu siedzeń. 

9Lakier nadwozia metalizowany 10Kolor srebrny metalik Rodzaj silnika: 11Wysokoprężny (diesel) 

12Pojemność silnika od 1900 cm³ do 2200 cm³ 13Moc silnika minimum 110 KM 14Rodzaj paliwa: olej 

napędowy Wyposażenie: 15Skrzynia biegów manualna: minimum 6-cio biegowa 16Układ kierowniczy ze 

wspomaganiem 17Hamulce tarczowe ze wspomaganiem, przednie wentylowane, tylne tarcze pełne 

18System wspomagania siły hamowania 19System zapobiegania blokowania kół podczas hamowania 
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20Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu 

21System kontroli trakcji (ESP) 22System stabilizacji toru jazdy 23Poduszki powietrzne kierowcy i 

pasażera na przednim fotelu 24Regulacja położenia kierownicy 25Fotel kierowcy z regulacją wysokości i 

na odcinku lędźwiowym 26Fotele ergonomiczne z zagłówkami 27Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 

punktowe pasy bezpieczeństwa 28Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa, tylko na fotelu 

kierowcy 29Ogrzewanie przedniej szyby lub nadmuch ciepłego powietrza na przednia szybę. 

30Elektrycznie regulowane szyby boczne z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem 

31Wycieraczki szyby przedniej z dwustopniową regulacją prędkości i spryskiwaczem 32Szyby boczne i 

tylna przyciemniane fabrycznie lub za pomocy specjalnych folii 33Przesuwne prawe drzwi boczne 

34Stopień wejściowy boczny oświetlony 35Tylne drzwi lub klapa 36Pełnowymiarowe stalowe koło 

zapasowe 37Koła zimowe 1 komplet 38Immobiliser 39Centralny zamek zdalnie sterowany pilotem 

40Światła przeciwmgielne z przodu 41Sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach 

42Trzecie światło stop + światła przeciwmgielne z tyły 43Lusterka zewnętrzne boczne elektrycznie 

sterowane 44Lusterko wsteczne wewnętrzne 45Osłona przeciwsłoneczna kierowcy i pasażera z lusterkiem 

46Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłkowy 47Klimatyzacja dwustrefowa (przód, tył) z 

ogrzewaniem tylnych miejsc pojazdu, automatyczna 48Radioodtwarzacz CD wraz z instalacją i głośnikami, 

ze sterowaniem w kierownicy/lub fabryczny radioodtwarzacz z funkcją AUX i USB 49Czujniki parkowania 

tył 50Komputer pokładowy 51Wykładzina podłogowa 52Oświetlenie w podsufitce 53Siatka oddzielająca 

część pasażerską od ładunkowej, demontowana, drążek na wieszaki 54Samochód wyposażony w 

apteczkę spełniająca wymogi normy DIN 13164, trójkąt ostrzegawczy, kamizelki odblaskowe 8 sztuk, 

gaśnicę, linkę holowniczą, zapasowy komplet żarówek 55Tapicerka welurowa 56Czujnik światła i deszczu 

Warunki gwarancji: 55Podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne: minimum 2 lata 56Powłoka 

lakiernicza: minimum 2 lata 57Perforacja blach podwozia i nadwozia: minimum 12 lat 58Instrukcja obsługi 

w języku polskim Ubezpieczenie pojazdu: minimum na 1 rok 59OC 60AC 61NW 62Assistance 1 Samochód 

osobowy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2012-2013 roku, kompletny i wolny od wady 

fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych). 2 Wymogi techniczne pojazdu dotyczące 

czynników: - wielkości zużywanej energii-zużycie paliwa w cyklu mieszanym-średnie zużycie, zmierzona 

według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych - maksymalnie 256MJ-100km - 8 l-100 km - 

poziom emisji dwutlenku węgla, zmierzony według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych- 

maksymalnie 190g-km - wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz 

węglowodorów- samochód winien spełniać normy emisji spalin EURO 5 3 Samochód osobowy musi 

posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami). 4 Samochód 

osobowy stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez 

obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach 

publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego 
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typu samochodów. 5 Samochód osobowy musi być objęty 12-miesięcznym ubezpieczeniem 

komunikacyjnym ze zniesieniem udziału własnego, liczonym od dnia zarejestrowania pojazdu przez 

Zamawiającego. Pakiet ubezpieczeniowy musi obejmować : OC, AC - pełne z ryzykiem kradzieży, NW i 

Assistance 24h. 6 Samochód osobowy oprócz homologacji i polis ubezpieczeniowych musi posiadać : 

instrukcję w języku polskim, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne dokumenty niezbędne do 

zarejestrowania pojazdu. 7 Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Wykonawcy. 8 Gwarancja 

wymagana przez Zamawiającego : - 2 lata bez limitu kilometrów na wszystkie zespoły i podzespoły 

samochodu - bez wyłączeń - obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i 

fabryczne, - 2 lata na powłoki lakiernicze, - 12 lat na perforację nadwozia. 9 Okres gwarancji liczony jest od 

dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu osobowego przez obydwie strony 

postępowania. 10 Serwis gwarancyjny na terenie całej Polski. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do 

oferty wykaz autoryzowanych stacji obsługi. 11 Minimalne warunki dotyczące ubezpieczenia 

komunikacyjnego Autocasco : - zniesienie udziału własnego, - zniesienie potrącenia amortyzacji części, - 

zniesienie konsumpcji ubezpieczenia, - rozliczanie napraw w wariancie serwisowym w kwotach brutto, - 

zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej na terytorium całej Unii Europejskiej, - ubezpieczenie autoszyba. 

12 Ubezpieczenia komunikacyjne Assistance polegające między innymi na zapewnieniu pomocy 

technicznej lub holowania w przypadku awarii samochodu służbowego, uszkodzenia w wyniku wypadku lub 

innego zdarzenia drogowego uniemożliwiającego dalszą jazdę pojazdem. 13 Ubezpieczenie NNW 

kierowcy i pasażerów - suma ubezpieczenia w wysokości 15000 zł w odniesieniu do kierowcy i każdej 

osoby przewożonej w ubezpieczonym samochodzie służbowym. 14 Ubezpieczenie komunikacyjne OC 

zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z 

późniejszymi zmianami). 15 Zamawiający podaje informacje, przydatne przy dokonaniu ubezpieczenia 

pojazdu: - właścicielem pojazdu będzie URZĄD MIEJSKI W OŻAROWIE, UL. STODOLNA 1, 27-530 

OŻARÓW, NIP 863-10-18-203, REGON 000548784 - Gmina Ożarów jest płatnikiem VAT (ubezpieczenie 

pojazdu od wartości brutto) - obecnie Zamawiający posiada 3 pojazdy - Zamawiający posiada 60% zniżki - 

Zamawiający nie miał żadnych szkód w ciągu 24 miesięcy. 16 Wykonawca jest zobowiązany na 

dostarczenie przed zawarciem umowy Zamawiającemu arkuszu technicznego pojazdu z informacjami z pkt 

2.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

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

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 90. 
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykoanwca 

zobowiązany jest udokumentować, 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykoanwca 

zobowiązany jest udokumentować 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykoanwca 

zobowiązany jest udokumentować 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykoanwca 

zobowiązany jest udokumentować 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykoanwca 

zobowiązany jest udokumentować 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży 

przedło żyć: 
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III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

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

potwierdzaj ący, 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  

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.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą 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 b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 
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IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności. 2. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w 

art. 144 ustawy PZP, w stosunku do treści oferty Wykonawcy na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) zmian dotyczących osób reprezentujących strony, z uwagi 

na niezależne od stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne) 

2) zmian teleadresowych stron umowy 3) terminu realizacji zamówienia w związku z wystąpieniem zdarzeń 

określanych jako siła wyższa, których nie można było przewiedzieć w chwili podpisania umowy i które nie 

wynikają z winy żadnej ze stron. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.bip.ozarow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski Ożarów 

ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów pokój nr 32. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  26.02.2013 

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Ożarów ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów pokój nr 11 - sekretariat. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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