
Rymanów: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego
Numer ogłoszenia: 54934 - 2011; data zamieszczenia: 25.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rymanów , ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów, woj. 

podkarpackie, tel. 013 4355006, faks 013 4355765.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rymanow.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.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

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

zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, rok produkcji 2011 o 

następujących parametrach technicznych i wyposażeniu: - nadwozie: 5-drzwiowe typu kombi, - 

kolor szary, lakier metalizowany, - liczba miejsc: 5 łącznie z kierowcą, - skrzynia biegów: 

sześciostopniowa manualna, - hamulce tarczowe przód i tył, - norma emisji spalin EURO 5, - silnik: 

benzynowy, pojemność nie mniejsza niż 1790 cm ³, moc min. 160 KM - wymiary minimalne: długość 

4500 mm, szerokość 1760 mm, wysokość 1460 mm, rozstaw osi 2570 mm, - komputer pokładowy, - 

tempomat, -instalacja radiowa: radioodtwarzacz z CD, MP 3, minimum 4 głośniki, antena, - 

pełnowymiarowe stalowe koło zapasowe, - komplet 4 kół z oponami zimowymi na obręczach 

stalowych min 15 cali, - kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami, - klamki drzwi oraz lusterka 

zewnętrzne w kolorze nadwozia, - listwy boczne w kolorze nadwozia, - zderzaki w kolorze 

nadwozia, - obręcze ze stopów lekkich min. 16 cali, - bagażnik o pojemności min. 580 litrów (min. 

1600 l po złożeniu tylnej kanapy), - asymetrycznie dzielone siedzisko i oparcie tylnej kanapy,
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 - siatka w komorze bagażnika, - schowek w desce rozdzielczej po stronie kierowcy, - schowek w 

desce rozdzielczej po stronie pasażera, - zamykany schowek w górnej części deski rozdzielczej, - 

kieszenie w drzwiach przednich i tylnych, - miejsce na butelki w drzwiach przednich, - kieszenie na 

tylnej stronie oparć siedzeń przednich, - schowki w obudowie przednich foteli, - podwójny uchwyt na 

napoje w konsoli środkowej, - uchwyt na bilety parkingowe, - podłokietnik z chłodzonym schowkiem 

i nawiewem na tylną kanapę, - podłokietnik tylnej kanapy z zamykanym schowkiem i przejściem do 

bagażnika, - wspomaganie układu kierowniczego, - centralny zamek z systemem

zabezpieczającym, - zdalne sterowanie centralnego zamka ze składanym kluczykiem, - elektrycznie 

sterowane szyby z przodu z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem, - elektrycznie 

sterowane szyby z tyłu z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem, - elektrycznie 

sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, - czujnik parkowania - tył, - gniazdo 12V w komorze 

bagażnika, - schowek pod fotelem pasażera, - roleta przestrzeni bagażowej z automatycznym 

systemem zwijania, - relingi dachowe, - poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, - boczne 

poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, - dezaktywacja czołowej poduszki powietrznej 

pasażera, - kurtyny powietrzne, - system zapobiegający blokowaniu kół, podczas hamowania, - 

system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, - system optymalizacji przyczepności 

podczas hamowania silnikiem, - mechaniczny system wspomagania awaryjnego hamowania, - 

elektroniczny rozdzielacz siły hamowania na oś przednią i tylną, - system pokolizyjny obejmujący co 

najmniej: automatyczne odblokowanie centralnego zamka, włączenie świateł awaryjnych i odcięcie 

dopływu paliwa, - pasy bezpieczeństwa przednich foteli z regulacją wysokości i pirotechnicznymi 

napinaczami - zagłówki przednie typu WOKS - trzy regulowane na wysokość zagłówki i trzy 

trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na tylnej kanapie - sygnalizacja niezapiętego pasa 

bezpieczeństwa kierowcy - sygnalizacja niezamkniętych drzwi i pokrywy bagażnika - dwa uchwyty 

Isofix na kanapie tylnej - lampki ostrzegawcze w drzwiach przednich - regulowana w dwóch 

płaszczyznach kolumna kierownicy - fotel kierowcy z regulacją wysokości - regulacja pod lędźwie 

foteli przednich i regulacja wysokości fotela pasażera - klimatyzacja, - wewnętrzny obieg powietrza 

z filtrem przeciwpyłowym, - przyciemniane szyby, - czujnik temperatury zewnętrznej, - komplet 

dywaników letnich i zimowych (welurowe i gumowe), - blokada przeciw uruchomieniowa 

(immobiliser), - alarm z funkcją monitorowania wnętrza, - przednie reflektory projekcyjne - przednie 

reflektory przeciwmgielne - regulacja intensywności oświetlenia instrumentów pokładowych - lampki 

do czytania z przodu - lampka w tylnej części tunelu dachowego - wycieraczka szyby tylnej 

Dodatkowe wymagania: - pakiet ubezpieczenia OC, AC w pełnym zakresie, NNW, Assistance, - 

Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny w odległości nie większej niż 70 km od 

siedziby Zamawiającego, - podstawienie auta zastępczego w przypadku awarii pojazdu, - karta 

pojazdu, - książka gwarancyjna, - gaśnica, - trójkąt ostrzegawczy, - instrukcja obsługi w j. polskim 
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Minimalny okres gwarancji jakości: - gwarancja mechaniczna fabryczna: 2 lata bez limitu 

kilometrów, - na lakier: 3 lata, - na perforację: 12 lat, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego. Samochód musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. 

zm.). Samochód 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. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonym 

samochodzie i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania..

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 dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych).

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. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
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• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

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:

• 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 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu na potencjał  innych podmiotów,  które będą brały  udział  w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 
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• 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 

III.6) INNE DOKUMENTY

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

a) wypełniony formularz ofertowy, b) opis techniczny oferowanego samochodu (opis musi 

potwierdzać wszystkie wymagania zamawiającego zawarte w pkt 3).

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

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: a) 

wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących 

przypadkach: - zmiana stawki urzędowej podatku VAT, b) inne zmiany: - w zakresie 

podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom innej części 

zamówienia niż wskazana w ofercie wykonawcy, c) warunki zmian: - inicjowanie zmian - na wniosek 
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Wykonawcy lub Zamawiającego, - uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacji przedmiotu umowy, 

obniżenie kosztów, - forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: www.rymanow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 

Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14 A, 38-480 Rymanów - pok. nr 20.

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

04.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14 A, 

38-480 Rymanów - Sekretariat.

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
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