
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 – cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stowarzyszenie Na Rzecz Ośób Potrzebujących "Nieść Nadzieję" w Brzostku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180002284

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słoneczna

1.5.2.) Miejscowość: Brzostek

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-230

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 6830101

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sdsbrzostek@poczta.fm

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sdsbrzostek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3909569e-4939-11ed-8832-4e4740e186ac

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Stowarzyszenie

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 – cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3909569e-4939-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00410353/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-26 10:36

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00330459/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „Dostawa samochodu osobowego 9 – cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na
wózkach inwalidzkich”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00386090/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SNROPNN/2/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 164000,24 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 – cio miejscowego
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na
wózku inwalidzkim”.
2. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
34100000-8 Pojazdy silnikowe
34110000-1 Samochody osobowe
34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

3. Parametry techniczno-użytkowe samochodu:
1) Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 r.
2) Ilość miejsc 9 (8+1).
3) Typ nadwozia: osobowy.
4) Pojemność silnika: min. 1590 ccm.
5) Moc silnika: min 110 KM.
6) Rodzaj silnika: Diesel.
7) Ilość biegów: 5 biegów plus bieg wsteczny.
8) Dopuszczalna masa całkowita: od 2850 kg do 3500 kg.
9) Całkowita długość pojazdu: min 5 100 mm – max 6 000 mm.
10) Wysokość całkowita: min. 2270 mm.
11) Rozstaw osi: od 3200 mm do 3800 mm.
12) Przyciemniane szyby.
13) Szyba czołowa z filtrem.
14) Tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone kąt otwarcia min.: 110 stopni.
15) Szyba przednia ze szkła klejonego ogrzewana elektrycznie lub nawiew ciepłym powietrzem.
16) Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera.
17) Szyby w drzwiach przednich otwierane elektrycznie.
18) Drzwi przesuwne z prawej strony.
19) Uchwyt i wysuwany elektrycznie stopień do wsiadania przy drzwiach przesuwnych.
20) Boczne szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemnione.
21) Okna w drzwiach tylnych.
22) Szyba tylna ogrzewana, wyposażona w wycieraczki.
23) Immobiliser.
24) Alarm antywłamaniowy.
25) Centralny zamek z pilotem.
26) Komputer pokładowy wyposażony w czujniki cofania oraz bluetooth.
27) Radio z min. 2 głośnikami.
28) Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich miejscach siedzących.
29) Możliwość demontażu wszystkich foteli w II i III rzędzie siedzeń przestrzeni pasażerskiej.
30) Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów.
31) Wspomaganie układu kierowniczego.
32) Klimatyzacja manualna lub elektroniczna w części przedniej (kabinie kierowcy).
33) Klimatyzacja manualna lub elektroniczna w części pasażerskiej.
34) Lusterka elektrycznie sterowane.
35) Regulacja kolumny kierowcy ,,góra-dół”.
36) Fotel kierowcy z regulacją wysokości.
37) Dwa komplety opon na obręczach stalowych (letnie i zimowe) oraz koło zapasowe przy czym dostarczony pojazd będzie
posiadał założone opony dostosowane do pory roku.
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38) Światła przeciwmgielne halogenowe.
39) Światła halogenowe.
40) Tapicerka w kolorze ciemnym.
41) Gumowa wykładzina na podłodze, w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej.
42) System antypoślizgowy ABS lub równoważny.
43) System typu ESP (stabilizacji toru) lub równoważny.
44) Chlapacze przednie i tylne.
45) Lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektronicznie.
46) Drzwi w przestrzeni pasażerskiej zabezpieczone przed otwarciem.
47) Kolor: biały, grafitowy, szary, czerwony.
48) Lakier: niemetalizowany.
49) Emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniające wymogi Dyrektywy
obowiązującej w dniu dostarczenia pojazdu do Zamawiającego. (Na dzień ogłoszenia postępowania obowiązuje dyrektywa
CEE EURO 6(VI)/2007/715/EC w zakresie emisji spalin.
50) Miejsce dla wózka inwalidzkiego w tym:
a) Uchwyty podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego.
b) Komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego.
c) Miejsce dla wózka inwalidzkiego w III rzędzie siedzeń po demontażu fotela lub montaż wózka za 3 rzędem siedzeń.
d) Najazdy aluminiowe z bieżnią antypoślizgową.
51) Świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o
pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu – zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.), które to dokumenty potwierdzać będą przystosowanie pojazdu do
przewozu osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem art. 70g ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj.: Zamawiający nie
dopuszcza możliwości zaoferowania fabrycznie nowego pojazdu z dokumentami, które nie pozwolą na jego pierwszą
rejestrację.
52) Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów
poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację.
53) Samochód musi posiadać wszelką wymaganą dokumentację przewidzianą prawem w tym instrukcję obsługi w języku
polskim.

4. Zamawiający stawia minimalne wymagania w zakresie udzielanej gwarancji:
1) Mechaniczna: minimum 24 miesiące oraz bez limitu kilometrów.
2) Na powłoki lakiernicze: minimum 36 miesięcy.
3) Na perforację: minimum 96 miesięcy.
- okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, o której mowa w rozdziale XVII.

5. Warunki gwarancji
1) Możliwość zgłoszenia awarii telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
2) Możliwość zgłoszenia konieczności naprawy telefoniczne lub pocztą elektroniczną.
3) Wykonywanie naprawy gwarancyjnej w terminie jak najkrótszym zgodnie z przewidywanymi terminami przez producenta
pojazdu.
4) Wskazanie numerów telefonów, adresów email, na które Zamawiający będzie mógł zgłaszać usterki/awarie pojazdu.
5) Możliwość wymiany pojazdu na nowy w sytuacji gdy w okresie gwarancji wystąpią istotne nieusuwalne wady w pojeździe,
uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, potwierdzone opinią Rzeczoznawcy.
6) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie samochodu w czasie między wydaniem
samochodu przez Wykonawcę a odebraniem przez Użytkownika po naprawie (wymianie).
7) Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający ma prawo korzystać z rękojmi za wady fizyczne.

6. Najbliższy serwis Wykonawcy/autoryzowany serwis marki Wykonawcy winien znajdować się w odległości nie większej niż
100 km od siedziby Zamawiającego.

7. Warunki dostawy
1. Dostarczony samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w
zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.
2. Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:
a) oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim,
b) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,
c) książkę przeglądów serwisowych,
d) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,
e) fakturę VAT,
f) świadectwo zgodności WE,
h) inne dokumenty konieczne do zarejestrowania i użytkowania samochodu.

8. Inne postanowienia:
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego na
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adres: ul. Słoneczna 1, 39-230 Brzostek.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia: 
a) jest fabrycznie nowy, tj. wyprodukowany w 2022 roku, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i
wykonawczych, gotowy do rejestracji i użytkowania w celu wynikającym z Umowy,
b) nie jest ograniczony prawami osób trzecich, nie jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia
(wykonawcy przysługuje pełne prawo do dysponowania),
c) jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, wraz z aktami wykonawczymi do tej
ustawy, oraz innymi przepisami obowiązującego prawa krajowego oraz prawa unijnego.
2) Z chwilą wydania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy. 
3) Zamawiający informuje, że jeżeli w SWZ lub załącznikach do SWZ w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia
użyte zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub
usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę mają one wyłącznie charakter przykładowy, określają minimalne
parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać dostawy, aby spełnić wymagania stawiane przez
Zamawiającego. Należy przyjąć, iż stanowią one tylko wskazania i mają na celu jedynie doprecyzowanie poziomu
oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania, a Wykonawca nie jest zobowiązany do ich
zastosowania. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp w sytuacji, gdyby w SWZ lub załącznikach do niej, zawarto odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie,
specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie,
europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w
opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez
dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że
proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 208500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 208500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 208500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AUTO MOTIVE Sp z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9930108742

7.3.3) Ulica: Krakowska

7.3.4) Miejscowość: Zbylitowska Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 33-113

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 208500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-11-15

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Nie dotyczy
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