
Szczuczyn: Zakup i dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2011) 9-cio osobowego 
(8+1) samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej 

na wózku inwalidzkim. Samochód klasy BUS. 
Numer ogłoszenia: 390204 - 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szczuczynie , Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, 
tel. 086 2735080, faks 086 2735081. 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.szczuczyn.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 
2011) 9-cio osobowego (8+1) samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 
jednej na wózku inwalidzkim. Samochód klasy BUS. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wymiary zewnętrzne: długość 
całkowita zew. max 5600mm, wysokość: do 2100mm, rozstaw osi nie mniej niż: 3300mm 2. Silnik: 
wysokoprężny z turbodoładowaniem w układzie wtrysku bezpośredniego typu common - rail, pojemność nie 
mniej niż 1950cm3, moc min. 114 KM, norma spalania wg Rozp. WE nr 715/2007 - min. Euro 4, Emisja 
dwutlenku węgla - max. 250g/km, zużycie paliwa w cyklu mieszanym nie więcej niż 9l/100km 3. Skrzynia 
biegów: mechaniczna min. 6 biegowa + bieg wsteczny 4. Układ hamulcowy: minimum ABS, 5. Układ 
kierowniczy: wspomaganie kierownicy, kierownica z regulacją wysokości, 6. Ogumienie: pełnowymiarowe koło 
zapasowe pod podłogą przestrzeni ładunkowej, komplet kół zimowych, opony zimowe bezdętkowe + felgi 
stalowe + kołpaki (założone na samochodzie), dodatkowy komplet kół letnich, opony letnie bezdętkowe + felgi 
aluminiowe 7. Okna i drzwi: całkowite przeszklenie pojazdu szybami termoizolacyjnymi, szyby przyciemniane 
+ rolety przeciwsłoneczne rozsuwane w części pasażerskiej, drzwi boczne rozsuwane po prawej stronie 
samochodu z przyciemnioną szybą i podświetlonym stopniem bocznym, drzwi tylne - przeszklone 
dwuskrzydłowe, otwierające się o kąt 900 i 1800, szyby podgrzewane z wycieraczkami i spryskiwaczami, szyby 
w przednich drzwiach elektryczne 8. Pozostałe; poduszki powietrzne min. 2- dla kierowcy i pasażera, 
immobiliser, klimatyzacja min. manualna z indywidualnym nadmuchem w przestrzeni ładunkowej, drugi 
parownik, ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej, ogrzewanie postojowe (np. WEBASTO), kolor nadwozia -
preferowany szary metalizowany, zderzaki w kolorze nadwozia, kolor tapicerki- popiel lub ciemny, auto - alarm 
- fabryczny honorowany przez firmy ubezpieczeniowe, centralny zamek wszystkie drzwi, sterowany pilotem z 
możliwością blokady drzwi w trakcie jazdy, fotel kierowcy z regulacją wysokości, podłokietnika i regulowanym 
zagłówkiem, lusterka elektryczne regulowane, podgrzewane, światła przeciwmgielne -przód i tył, napęd na koła 
przednie, dywaniki podłogowe, radio CD z RDS, głośniki w przestrzeni ładunkowej komputer pokazujący min. 
chwilowe zużycie paliwa, czujniki parkowania minimum tył, wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa, 
komfortowe wyłożenie w przestrzeni bagażowej - mata gumowa z zabezpieczeniem krawędzi ładunkowej oraz 
podświetleniem stopnia wejściowego, ilość osób - przystosowany do przewozu 9 osób w tym osoba 
niepełnosprawna (wózek inwalidzki), fotele I rzędu kierowca + podwójny fotel z regulowanymi zagłówkami, 
fotele II rzędu- 3 indywidualne fotele lub kanapa 3 miejscowa z możliwością demontażu z regulowanymi 
zagłówkami i pasami bezpieczeństwa, fotele III rzędu - 3 niezależne z regulowanymi oparciami i 
trzypunktowymi pasami bezwładnościowymi, z możliwością szybkiego demontażu, mocowanie wózka 
inwalidzkiego, atestowane, listwy, pasy mocujące wózek, pasy bezpieczeństwa dla osób na wózku, platforma 
najazdowa - najazdy aluminiowe teleskopowe z powłoką antypoślizgową, umożliwiająca wprowadzenie wózka z 
tyłu pojazdu, hak holowniczy z możliwością demontażu kuli, oznakowanie zgodnie z przepisami o ruchu 
drogowym (emblematy, kierunkowskazy dachowe), homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych 
9. Wyposażenie: gaśnica (proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg 
posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP) trójkąt (posiadający homologację), apteczka (rękawice lateksowe - 3 
pary, nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań - 1 sztuka, opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm - 
1 opak. (100 sztuk) bandaże dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk, bandaże elastyczne 3 m x 10 cm - 2 sztuki, woda 
utleniona (100 ml) - 1 flakon, folia termoizolacyjna - 1 sztuka, opatrunki hydrożelowe - 3 sztuki, rurka ustno-
gardłowa (do sztucznego oddychania) - 1 sztuka, preparat dezynfekcyjny - 1 sztuka), podnośnik hydrauliczny, 
fartuchy przeciwbłotne, klucz do kół, wkrętak dostosowany do wkrętów w pojeździe, klucz umożliwiający 
odłączenie biegunów akumulatora, linka holownicza (dostosowana do masy pojazdu o długości od 3 do 6 
metrów, wykonana z tworzywa sztucznego i wyposażona w dwie szekle mocujące. Oferowana linka musi 
posiadać znak bezpieczeństwa lub odpowiedni dokument potwierdzający spełnienie wymogu w postaci atestu, 
sprawozdania z badań przeprowadzonych przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą.), 



kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471+A1:2008), dwa młotki do rozbijania szyb z nożami 
do cięcia pasów bezpieczeństwa, zamocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta, polisa ubezpieczeniowa w 
pełnym pakiecie na okres roku (OC, AC, NW, ASISTANCE) 10 Gwarancja: 24 miesiące bez limitu kilometrów, 
36 miesięcy na powłokę lakierniczą, 120 miesięcy na perforację blachy. 
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:  Zakończenie: 28.12.2011. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w 
wysokości: 3 000 zł, słownie: trzy tysiące 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 
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania niniejszego 
warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania niniejszego 
warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 
III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania niniejszego 
warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania niniejszego 
warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania niniejszego 
warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 
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.  
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) 
W celu potwierdzenia, że oferowany samochód osobowy odpowiada wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego Wykonawca winien dostarczyć: 1. W celu potwierdzenie odpowiedniej, jakości realizowanego 
zamówienia: opis urządzenia zgodnie z załącznikiem do SIWZ, instrukcję obsługi itp. 2. Aby spełnić w/w 
warunek wykonawca winien dostarczyć kompletną instrukcję potwierdzającą, stawiane przez Zamawiającego 
wymogi oraz wypełnić kartę opisu techniczno eksploatacyjnego stanowiącą załącznik nr 4 niniejszej SIWZ. W 
opisie należy podać rodzaj samochodu, producenta i/lub markę, typ. Szczegółowego opisu technicznego 
zawierającego: markę i typ oferowanego samochodu (wraz z rysunkami technicznymi, można załączyć np. 
zdjęcia). 
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: nie 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.um.szczuczyn.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. 
Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, pokój nr 15. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2011 godzina 
11:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn Sekretariat. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu: Projekt współfinansowany z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
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