Bialystok, dnia 25.10.2018 r.

STRAZ MIEJSKA
w Biatymstoku
1S-399 Bialystok, ul. Skladowa 11
tel. (85) 869-67-50

Znak sprawy: SM.AL.RAT.2710-7/18

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU

Straz Miejska w Bialymstoku z siedzibq ul. Skladowa 11,15-399 Bialystok
zaprasza do zlozenia oferty na wykonanie dostawy, o wartosci nieprzekraczaj^cej kwoty
okreslonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), wyl^czonej ze stosowania przepisdw w/w ustawy.
1. Opis przedmiotu zamowienia.
Przedmiotem zamowienia jest zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby
Strazy Miejskiej w Bialymstoku.

2. Kod CPV: 34110000-1 samochody osobowe.
3. Opis wymagan.

a) Minimalne wymagania dotycz^ce pojazdu:
DANE TECHNICZNE

Lp.

Uwagi

Pozycja

2018, pojazd fabrycznie nowy

1

Rok produkcji

2
3

Rodzaj pojazdu
Samochod osobowy z homologacjq,fabryczn^
Pojemnosc skokowa silnika Powyzej 1490 cm'^

4

Moc silnika

Minimalna 90 KM

5

Rodzaj paliwa

Olej nap^dowy

6

Rodzaj nap^du

Nap^d na kola przednie

7

Skrzynia biegdw

Manualna

8

Liczba miejsc

5

9

Norma emisji spalin

Euro 6.2

10

Kolor nadwozia

Srebmy, metalizowany (zgodnie z Rozporz^dzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniaj^cym
rozporz^dzenie w sprawie warunkdw technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezb^dnego
wyposazenia)

11

Rodzaj nadwozia

5-drzwiowe

12

Drzwi tylne

Dwuskrzydlowe, przeszklone, otwierane na boki

13

Dlugosc calkowita pojazdu

Minimalna 4300 mm

14

Dlugosc cz^sci bagazowej

Minimalna 950 mm (dlugosc mierzona po podlodze)

15

Wysokosc przestrzeni
bagazowej

Minimalna 1100 mm

WYPOSAZENIE

Pozycja

Lp.
1

ABS

2

5

Wspomaganie kierownicy
Klimatyzacja manualna
Immobiliser w kluczyku
Centralny zamek sterowany pilotem

6

Autoalarm

7

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasazera z przodu
Radioodtwarzacz z glosnikami

3
4

8
9
10
11
12

13

Fotel kierowcy z regulacj^ wysokosci
Bezwladnosciowe pasy bezpieczenstwa dla kierowcy i pasazerow
Szyby sterowane elektrycznie
Szyby boczne w drugim i trzecim rz^dzie oraz tylne przyciemniane
Lusterka boczne w kolorze nadwozia, podgrzewane, regulowane i skladane
elektrycznie

15

W kolorze nadwozia s^: zderzak przedni i tylny, klamki zewn^trzne, boczne listwy
i listwa nad tablic^ rejestracyjn^
Swiatla przeciwmglowe

16

Siatka oddzielajqca przestrzeh bagazow^

17

Wspomaganie parkowania- czujniki tyl

18

Relingi dachowe

19

Trojk^t ostrzegawczy i gasnica 2kg, umocowana w odpowiednim uchwycie
Pelnowymiarowe kolo zapasowe lub kolo dojazdowe. Zamawiaj^cy nie dopuszcza
zestawu naprawczego do kol
Podnosnik oraz klucz do wymiany kol

14

20

21

24

Ogumienie: opony letnie oraz komplet dedykowanych opon zimowych
Oryginalne pokrowce na wszystkie fotele
Komplet dywanikow gumowych

25

Mata podlogowa dopasowana do przestrzeni bagazowej

22

23

Wszvstkie wvmienione skladniki wvposazenia mai^ zostac uwzgl^dnione w cenie
samochodu.

b) Pozostale wymagania

1. Zamawiaj^cy wymaga, aby Wykonawca zapewnit obshig^ serwisow^ oraz
naprawy gwarancyjne samochodu na terenie miasta Bialegostoku, ze wskazaniem
konkretnej stacji serwisowej ASO.
2. Minimalny okres gwarancji,jakiej Wykonawca udzieli Zamawiajqcemu na
przedmiot umowy(bez limitu przebiegu kilometrow) wynosic b?dzie:

a) 24 miesi^ce na zespoly i podzespoly mechaniczne, elektryczne, elektroniczne i
hydrauliczne.

b) 36 miesiqce na powlok? lakiemicz^,
c) 12 lat na perforacj? blach nadwozia,

3. Okres gwarancji pojazdujest liczony od daty jego protokolamego odbioru.

4. Wykonawca w dniu przekazania pojazdu, dostarczy Zamawiaj^cemu: wyci^g ze
swiadectwa homologacji pojazdu, kart? pojazdu, ksi^k? serwisow^, kart?
gwarancyjnq i warunki udzielenia gwarancji, instrukcj? obslugi w j^zyku polskim,
wszelk^ dokumentacj? niezb^dn^ do rejestracji samochodu oraz inne dokumenty
przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowi^zuj^cego.
4. Termin i warunki realizacji przedmiotu zamdwienia.
Zamawiaif^cv wymaga realizacii zamowienia w terminie do 17.12.2018 r.
5. Miejsce oraz termin skladania ofert.
1) Ofertf w zamkniftej kopercie oznaezonej nazwq Wykonawcy nalezy zlozyc
w siedzibie Zamawiaj^cego: 15-399 Bialystok, ul. Skladowa 11, pok. nr 309.
2) Termin skladania ofert uplywa w dniu 05.11.2018 r. o godz. 12.00.

3) Oferty, ktdre wplyn^ po w/wskazanym terminie nie b^d^ rozpatrywane i nie b^d^
zwracane.

4) Osoby uprawnione do kontaktow z wykonawcami:

Ryszard Wnorowski,tel.(85)869 67 55, Ilona Flis-Bailey, tel.(85)869 67 29.
6. Wymagania odnosnie oferty.

1) Ofert? stanowi wypelniony Zal^cznik nr 1 do niniejszego ogloszenia o zamdwieniu.

2) Oferta musi bye napisana w j?zyku polskim i podpisana przez osob? upowaznion^ do
reprezentowania firmy, zgodnie z form^ reprezentacji wykonawcy okreslon^
w rejestrze s^dowym lub innym dokumencie, wlasciwym dla danej formy
organizacyjnej wykonawcy.
7. Opis kryteridw oraz sposobu dokonywania oceny i wyboru ofert.
1) Zamawiaj^cy dokona oceny waznych ofert kieruj^c si? nast?puj4cymi kryteriami
wyboru: eena brutto -100%.

2) Zamawiaj^cy odrzuci ofert?, ktdra nie spelnia wymagan okreslonych w ogloszeniu
o zamdwieniu lub ktdrej tresc nie odpowiada tresci ogloszenia o zamdwieniu,
z zastrzezeniem ust. 7 pkt. 3.

3) W toku badania i oceny ofert zamawiaj^cy moze z^dac od wykonawcdw wyjasnien
dotycz^cych oferty, a w przypadku jej niekompletnosci w zakresie wymaganych
dokumentdw podmiotowych wezwie do ich uzupelnienia.
4) Zamawiaj^cy poprawi w tresci oferty:
a) oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,

b) irme omylki polegaj^ce na niezgodnosci oferty z tresci^ ogloszenia o zamdwieniu,
niepowoduj^ce istotnych zmian w tresci oferty, o ktdrych zamawiaj^cy powiadomi
wykonawc?, a wykonawca wyrazi na nie zgod?.

5) Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia wykonawcy, ktdrego oferta spelnia wszystkie
wymagania przedstawione w ogloszeniu o zamdwieniu i jest najkorzystniejsza
w oparciu o kryteria wyboru wskazane w ust. 7 pkt 1,z zastrzezeniem ust. 8 pkt 2.

6) Zamawiaj^cy powiadomi wykonawcow o wyniku post^powania drog^ elektroniczn^
i zamiesci informacj^ na stronie intemetowej Zatnawiajqcego w Biuletynie Informacji
Publicznej.
8. Inne postanowienia.
1) Wykonawca, ktory przedstawi najkorzystniejsz^ ofert?, b^dzie zobowi^any do
podpisania umowy w sprawie udzielenia zamowienia publicznego. Wzor umowy
stanowi Zal^cznik nr 2.

2) W uzasadnionych przypadkach zamawiaj^cy dopuszcza uniewaznienie niniejszego
post^powania.

9. Klauzula informacyjna dla Wykonawcow bior^cych udzial w post^powaniach
oglaszanych przez Straz Miejsk^ w Biaiymstoku:
Zgodnie z art. 13 Rozporz^dzenia Parlamentu Enropejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^ku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119
z 04.05.2016),zwanego dalej „RODO",informuj^, ze:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straz Miejska w Biaiymstoku,
ul. Skladowa 11, 15-399 Bialystok, tel. 85 869 67 50, adres e-mail:
strazm@um.bialystok.pl.
2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych w Stra:^ Miejskiej
w Biaiymstoku: e-mail: mzajkowski@um.bialystok.pl, tel. 85 869 67 52.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b^d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu zwi^zanym z niniejszym post^powaniem o udzielenie zamowienia
publicznego.
4. Pani/Pana dane osobowe mogq bye ujawniane wykonawcom oraz osobom
zainteresowanym (np. dost^p do informacji publicznej), a takze podmiotom
przetwarzaj^cym dane na podstawie zawartych um6w powiqzanych z przedmiotem
niniejszego post^powania; administrator w granicach przepisow prawa zapewni
poszanowanie prywatnosci dla osob, ktorych dane zostaly zawarte w ofercie.
5. Pani/Pana dane osobowe b^d^ przechowywane przez okres wynikaj^cy z przepisow
prawa dotycz^cych archiwizacji, tj. przez okres 5 lat.
6. Podanie danych jest dobrowolne,jednakze ich niepodanie skutkowac moze uznaniem

oferty za niewazn^, moze uniemozliwic Zamawiaj^cemu dokonanie oceny spelniania
warunkow udzialu w post^powaniu oraz zdolnosci wykonawcy do nale^ego
wykonania zamowienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z post^powania lub
odrzucenie jego oferty.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b^d^ podejmowane
w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana
dotycz^cych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo z^dania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych
narusza przepisy RODO.

9. Nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni^cia danych
osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstaw^ prawn^ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

podpis kierownika zattiawiaj^cego
* niepotrzebne skreslic

