
PR.272.19.2013 
 
 

data zamieszczenia: 22.11.2013 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – dostawy 

 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: 

obowiązkowe. 

 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Nazwa: 
Powiat Szydłowiecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu 
 
Adres: 
pl. M. Konopnickiej 7 
Miejscowość:   Kod pocztowy:   Województwo: 
Szydłowiec   26-500    mazowieckie 
 
Adres strony internetowej zamawiającego: 
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/  

 
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego sytemu zakupów: 
nie dotyczy 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: 
Administracja samorządowa. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach 
inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach 

II.2) Rodzaj zamówienia: 
dostawy 

II.3) Okre ślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego specjalnie 

przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej „Dom 
Kombatanta” w Łaziskach cechującego się wymogami i parametrami technicznymi nie gorszymi niż: 

1) Samochód fabrycznie nowy wyprodukowany w roku 2013  
a) Wyposażenie: 

− przystosowany do przewozu 9 osób, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich. 
− rodzaj nadwozia: bus, przeszklony w całości bez ściany ogrodzeniowej w środku 
− drzwi tylne dwuskrzydłowe rozwieralne,  
− szyby drzwi tylnych ogrzewane z wycieraczkami 
− drzwi boczne prawe przesuwane 
− najazdy  przystosowane na obciążenie do 130 kg o długości 2000 mm 
− DMC do 3500 kg 
− rozstaw osi: od 3080 mm do 3500 mm 
− wysokość pojazdu: nie wyższa niż max 2010 mm 
− szerokość zewnętrzna bez lusterek: do 2030 mm 
− elektrycznie wysuwany stopień przy drzwiach bocznych przesuwnych  
− dwa uchwyty przy wejściu do pojazdu przy drzwiach bocznych przesuwnych 
− wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy 



w temperaturach od -25°C do  +50°C 
− atestowane mocowania dla dwóch wózków inwalidzkich. Komplet pasów bezpieczeństwa do mocowania 

wózków i osób na wózkach 
− wszystkie siedzenia w przestrzeni pasażerskiej (6 szt.) pojedyncze. Dwa siedzenia środkowe II i III rzędu 

montowane wymiennie z mocowaniami dla wózków inwalidzkich 
− minimalne wymiary przestrzeni pasażerskiej muszą uwzględniać wymiary wózków, ich rozmieszczenie 

i zapewnić przestrzeń do manewrowania nimi wewnątrz pojazdu 
− oznakowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym – oklejenie samochodu emblematami o przewozie 

osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe typu LED 
− poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera obok kierowcy 
− ABS + elektroniczny system stabilizacji toru jazdy 
− system zapobiegający poślizgowi kół napędowych  
− klimatyzacja z rozprowadzeniem nawiewów do kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej 
− niezależne (postojowe) ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej 
− wspomaganie układu kierowniczego 
− regulacja kierownicy  
− fotel kierowcy z regulacją wysokości 
− szyby przednie sterowane elektrycznie ( w drzwiach kierowcy i pasażera) 
− lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie 
− tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym 
− komfortowe wyłożenie tapicerką ścian bocznych, słupków i dachu 
− pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe, trójpunktowe dla wszystkich siedzeń  
− zdalnie sterowany centralny zamek 
− zabezpieczenie antykradzieżowe (immobiliser)  
− alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem 
− światła do jazdy dziennej włączane automatycznie 
− trzecie światło stop 
− czujniki parkowania z tyłu pojazdu 
− pełnowymiarowe koło zapasowe 
− lakier w kolorze innym niż biały 
− wyłożona tapicerką lub tworzywem zmywalnym ściany boczne w przestrzeni bagażowej  
− wyposażony w komplet dywaników gumowych 
− radio z odtwarzaczem CD z MP3 + 4 głośniki 
− wymagana homologacja na pojazd bazowy oraz homologacja na przystosowanie samochodu do przewozu 

osób niepełnosprawnych na wózku. Homologacje zgodne z przepisami polskiego prawa 
b) Koła  

− obręcze kół min. 15”  
− opony letnie: min. klasy średniej na felgach stalowych min. 15” – 4 szt. 
− opony zimowe: min. klasy średniej na felgach stalowych min. 15” – 4 szt. 
c) Silnik 

− położenie silnika z przodu 
− Typ silnika: wysokoprężny, turbodoładowany, 
− napęd: na oś przednią lub tylną 
− pojemność silnika: max 2200 cm3  
− moc silnika  min. 110 KM 
− skrzynia biegów: manualna minimum 5 biegowa + bieg wsteczny 
d) Gwarancja  

− mechaniczna minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów  
− na perforację nadwozia minimum 96 miesięcy 
− na lakier minimum 24 miesiące 
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
34110000-1 

SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony 
 
 



III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
Zamówienie dotyczy projektu / programu finansowego ze środków Unii Europejskiej:  nie 

 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 

Część NR:   Nazwa:  
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  18.11.2013. 
 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1 
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA: 
RENAULT RETAIL GROUP WARSZAWA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 156, 02-326 Warszawa 

 
IV.5) SZACUNKOWA WARTO ŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT):  107 800,00 PLN. 
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ OFERT ACH Z NAJNI ŻSZĄ                       
I NAJWY ŻSZĄ CENĄ  
 

Cena wybranej ofert: 131 500,00 
Oferta z najniższą ceną: 131 500,00 / Oferta z najwyższą ceną 131 500,00 
Waluta:  PLN.  
 
 

 
Kierownik Zamawiaj ącego 

    Starosta Szydłowiecki 

 


