
Szydłowiec, dnia 16 października 2008 roku 

ON-343-33/2008 

ZARZĄD POWIATU W SZYDŁOWCU 
 

ogłasza przetarg nieograniczony  
o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach  

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 – Prawo zamówień publicznych 

 
na: „Dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” 

data zamieszczenia: 16.10.2008 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe. 
 
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Nazwa: 
Zarząd Powiatu w Szydłowcu 
 
Adres: 
pl. M. Konopnickiej 7 
Miejscowość: Kod pocztowy:   Województwo:  
Szydłowiec   26-500    mazowieckie 
 
Adres strony internetowej zamawiającego:  
www.szydlowiecpowiat.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego sytemu zakupów: 
nie dotyczy 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OPIS 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: 
dostawy 
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych spełniającego 
następujące wymogi: 
1). Dane techniczne minimalne: 
− rok produkcji  -2008 r., 
− wysokość samochodu umożliwiająca osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom przyjęcie pozycji stojącej 

w przedziale pasażerskim, 
− przystosowanie do przewozu 9 osób (wraz z kierowcą); 
− pojemność skokowa silnika min 2000 cm3 w technologii common rail; 
− skrzynia biegów manualna 5-cio biegowa lub 6-cio biegowa; 



− moc powyżej 110 km; 
− rodzaj paliwa: olej napędowy; 
− średnie zużycie paliwa max do 12 l/100 km; 
− siedzenia z regulowanymi oparciami (uchylne) dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych; 
− ABS lub systemy równoważne; 
− poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażerów z przodu; 
− klimatyzacja zarówno kabiny kierowcy, jak i części pasażerskiej, dodatkowe ogrzewanie przestrzeni 

pasażerskiej np. vebasto; 
− wspomaganie układu kierowniczego; 
− kierownica regulowana na wysokość lub regulowany na wysokość fotel kierowcy; 
− regulacja świateł;
− ogrzewanie tylnej szyby; 
− czujniki parkowania z tyłu; 
− radioodbiornik z CD + 4 głośniki, antena, 
− elektrycznie regulowane szyby ; 
− centralny zamek z blokadą drzwi podczas jazdy; 
− autoalarm; 
− lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie; 
− drzwi boczne przesuwane do przedziału pasażerskiego tylnego po prawej stronie; 
− drzwi tylne przeszklone z szybami przyciemnianymi o wysokiej zdolności filtrowania (kąt otwarcia 180 

stopni); 
− pełne przeszklenie ścian bocznych z szybami przyciemnianymi o wysokiej zdolności filtrowania; 
− szyberdach w przedziale pasażerskim 
− tkaninowe wykończenie i wyciszenie ścian bocznych i wyciszenie całego przedziału pasażerskiego, 
− 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla pasażerów; 
− lampy podsufitowe; 
− oświetlenie przedziału pasażerskiego; 
− komplet opon zimowych – 4 szt.; 
− koła min.  R16 
− hak holowniczy; 
− zabezpieczenie przeciwkradzieżowe fabryczne (np. immobilizer); 
− zagłówki we wszystkich miejscach regulowane na wysokość;
− możliwość wyboru koloru; 
− gaśnica, trójkąt, apteczka, fartuchy przeciwbłotne, pełnowymiarowe koło zapasowe oraz inne wymagane 

przepisami wyposażenie; 
2). Warunki gwarancji: 
− mechaniczna – 2 lata bez limitu przebiegu; 
− na perforację blach – 6- 8  lat; 
− na powłokę lakierniczą – 3 lata; 
− dostawca musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie województwa mazowieckiego 

w odległości do 100 km. 
3). Wymagania specjalne: 
− środkowe siedzenie ostatniego rzędu winno posiadać funkcję obrotową
− siedzenie w drugim rzędzie i siedzenie w trzecim rzędzie od strony drzwi bocznych przesuwnych winny 

posiadać system szybkiego składania i demontażu; 
− szyny zaczepowe w podłodze do mocowania dwóch wózków inwalidzkich na szynach w przestrzeni 

za ostatnim rzędem siedzeń;
− biodrowe pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach inwalidzkich; 
− pojemnik do przewozu w/w pasów; 
− wyłożenie podłogi w przedziale pasażerskim wykładziną gumową – antypoślizgową;
− nakładka ochronna progu; 
− aluminiowe podjazdy z powłoką antypoślizgową umożliwiającą ręczne wprowadzenie wózka z tyłu

pojazdu, 
− dodatkowy stopień przy drzwiach bocznych przesuwnych ułatwiający wsiadanie pasażerom. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
34.11.60.00-3 
 



II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: 
Nie. 
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: 
Nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 
data zakończenia: 10.12.2008 r. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 
I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
 
Informacja na temat wadium:  
Wykonawca wnosi wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) 
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sięWykonawcy, którzy: 

− posiadają uprawienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,

i. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, 

− znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
− nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

− W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca złoży oświadczenie że nie podlega 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. (załącznik nr 2 do SIWZ). 

− W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki 
cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: 
a) oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt. VI niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
b) w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie 
dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania 
w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację,

c) w stosunku do spółki cywilnej, zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy, żąda przedłożenia w ofercie 
umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, 
wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie 
wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest 
jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały
wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika, 

d) w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki dotyczące doświadczenia 
oraz potencjału ekonomicznego i technicznego podlegają sumowaniu. 

− przyjmują warunki umowy, 

− złożyli ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia przedstawione w pkt. VI SIWZ, 
potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych warunków. 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

− W toku badania i oceny ofert, Zamawiający będzie posługiwał się kryterium (spełnia/ nie spełnia). Zgodnie 
z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – PZP zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą



negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeżeniem 
art. 88 ustawy PZP. 

− Wykonawca, który nie złoży wymaganych w SIWZ informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu lub złoży dokumenty w niewłaściwej formie, lub nie spełni innych 
wymagań określonych w ustawie PZP, SIWZ lub innych przepisach obowiązującego prawa, zostanie 
wykluczony z udziału w postępowaniu przetargowym na podstawie art. 24 ustawy PZP.  

− Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie 
złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 
którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo 
ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie także zgodnie z art. 
26 ust. 4 w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń
i dokumentów, o których  mowa w art. 25 ust. 1. 

− Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą i nie będzie podlegać dalszej ocenie. 

 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności 
lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: 

1. Dokumenty wymagane: 

− Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – 
potwierdzający, że profil prowadzonej działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia. 

W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oznacza to, że powinno ono być
wydane w trybie opisanym w dziale VII kodeksu postępowania administracyjnego – samo stwierdzenie przez 
właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogów ustawy (nie jest wydaniem 
zaświadczenia). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 

− Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie 
wcześniej niż 3 miesiące 

− formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1; 

− oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2; 

 
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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: 
Nie 
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.szydlowiecpowiat.pl 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, pokój numer 7. 
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
Data: 24.10.2008  Godzina 10:00,  
Miejsce:  
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec 
 
IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 
 
Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień
Publicznych w dniu 16 października 2008 roku. 


