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SPECYFTKACJA WARUNKOW ZAMOWTENTA (SWZ)
w przetargu nieograniczonym

Zamawiający:

EIb|ąskie Przedsiębiorstwo Wodociągow i KanaIizacji Społka z ograniczoną odpowiedziaInoscią zaprasza do

złoŻenia oferty na dostawę samochodu.

1. Przedmiot i warunki reaIizacji zamówienia, postanowienia umowy:

1) Przedmiotem zamowienia jest dostawa samochodu cięzarowego o dopuszcza|nej masie całkowitej

nieprzekraczającej 3'5 t, przystosowanego do przewozu brygady roboczej 7 osobowej (w tym

kierowca) z przestrzenią do przewozu ładunku.

2) Wymagania:

a) samochod fabrycznie nowy, nieuzywany, technicznie sprawny, wolny od wad, wyprodukowany
nie wczeŚniej niŻw 2022 r., mode| aktua|nie wytwarzany przez producenta,,

b) szczegołowy opis pojazdu, minimalne wyposazenie oraz inne wymagania zawiera załączn|k
do SWZ ,,specyfikacja techniczna pojazdu'' (załącznik ten' wype.lniony przez oferenta na|ezy
złoŻyc z ofertą)'

c) samochod musi spełniac Wymagania techniczne d|a pojazdow poruszających się po drogach
pub|icznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. 22021 r. poz.450 ze zm.) oraz przepisow wykonawczych do ustawy,

d) pojazd musi posiadac homo|ogację, wystdwioną zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym,
e) Zamawiającemu na|ezy przekazac pojazd zarejestrowany (Zamawiający udzieIi

pełnomocnictwa),

f) dostawa samochodu na koszt Dostawcy do siedziby Zamawia1ącego, u|' Rawska 2-4 w E|b|ągu,
g) termin dostawy samochodu - maksymatnie do 30.06.2023 r.,

h) gwarancja min. 24 miesiące (bez |imitu przebiegu) od daty dostawy.
3) Zamawiającv Wymaga' by wskazane przez oferenta punkty (autoryzowane stacje obsługi) w ktorych

dokonywane będą przeglądy techniczne pojazdu oraz ewentua|ne naprawy, z|oka|izowane były na

terenie E|b|ąga Iub w odległoŚci nie większej niŻ 100 km od EIb|ąga.

4) Z wybranym Dostawcą zawarta zostanie umowa na warunkach okreś|onych w załączonym wzorze
umowy. Wzor umowy nie pod|ega negocjacjom po upływie terminu składania ofert, złoŻenie oferty
w przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem przez oferenta postanowień umowy.

2. opis sposobu przygotowania ofeń, składanie ofeń:
1) ofertę na|ezy złoŻyĆ na formu|arzu, ktorego wzor stanowizałącznik do SWZ.
2) W cenie oferty na|ezy zawrzec wsze|kie koszty związane z wykonaniem zamowienia, w tym podatek

akcyzowy, koszty rejestracji pojazdu i inne koszty ponoszone przez oferenta, związane z
przygotowaniem i wydaniem pojazdu Zamawiającemu, zgodnie Z Wymaganiami niniejszej SWZ.
Zamawiający nie przewiduje zadnych dodatkowych płatnoŚci ponad usta|oną w ofercie cenę.
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ofertę oraz załączniki podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta (zgodnie

z wypisem z KRS, QE|DG, tnnego rejestru) |ub inne, działające na podstawie stosownego

pełnomocnictwa podpisanego przez takie osoby. W przypadku społki cywilnej ofeńę podpisują

Wszyscy wspolnicy Iub osoby upowaŻnione na podstawie pełnomocnictwa lub umowy spotki.

Pełnomocnictwa, o ktorych mowa w ppkt 3, na|eiy złoŻyć z ofertą w orygina|e |ub kopii

poświadczonej przez notariusza (w przypadku pełnomocnictwa ogolnego dopuszcza S|ę

poŚwiadczenie zgodnoŚci kopii przez osoby upełnomocnione). Jeze|i umocowanie wynika z umowy

społki cywilnej, to kopię tej umowy naleiy dołączyc do oferty (potwierdzoną ,'Za zgodnośc

z oryginałem,, przez osoby upowaznione).

Z ofertą naleiy złoŻyc (dokumenty wymagane) :

a) ewentua|ne petnomocnictwa, umowę społkicywi|nej (zgodnie z opisem w ppkt 3 i4)'

b) wypetnioną i podpisaną,,Specyf|kację techniczną pojazdu'''

ofertę w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą i adresem oferenta i

dodatkowo oznakowanym: ''samochód 
- ofeńa'' naleŹy dostarczyc do Działu obsługi Klienta

ZamawiĄącego. Zamawiający nie bierze odpowiedzia|noŚci za złe skierowanie przesyłki i 1ej

przedterminowe otwarcie w przypadku niedokonania zalecanego oznakowania-

Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 25.04.2022r. o zachowaniu terminu decydu1e

moment wpływu oferty. oferty złoŻone po terminie nie będą rozpatrywane. odczytanie cen ofert

nastąpi o godz. 10:10 w pokoju nr 24.

UWAGA:
1) ofeńę moŻna ztoŻyc e|ektronicznie na adres e-mai|: przetargi@epwik'com.pl

2) oferta i dokumenty składane e|ektronicznie muszą zostac podpisane w jeden ze sposobow ponize1:

a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo

b) podpisem zaufanym (profilem zaufanym), lub

c) podpisem osobistym (e-dowod).

3) P|ik zawierający ofertę mozna zabezpieczyc hasłem. Hasło otwierania p|iku na|eŻy dostarczyc

Zamawiającemu przed upływem terminu otwąrcia ofert (e|ektronicznie Iub w sposob jak d|a oferty

składanej w formie pisemnej - pkt 2.6).

4) opatrzenie podpisem p|iku zawierającego skompresowane dane jest rownoznaczne z podpisaniem

wszystkich eIektronicznych dokumentow zawańych w tym pIiku.

3. Kryteria oceny ofeń:
Wybor oferty dokonany zostanie na podstawie poniŻszych kryteriow o nąstępującej wadze.

1) cena brutto ofeńy - 90 %

2) termin dostawy - 7 %

3) długoŚc gwarancji - 3 %

oferty ocenione zostaną w następujący sposob:

||oŚc punktow przyznanych ofercie = Xr*90 + Xz + Xs

odzie:

stosunek najnizszej ofertowanej ceny wŚrod ofert do ceny badanej oferty,

ofercie z terminem dostawy do dnia 31.12.2022 r. przyznane zostanie 7 pkt;

oferta z terminem dostawy w okresie 01.01+30.06 .2023 r. nie otrzyma punktow w kryterium

ofercie z gwarancją 3 lata i dłuzsząod daty dostawy przyznane zostanie 3 pkt;

ofeńa z gwarancją krotszą niŹ 3 |ata nie otrzymuje punktow w tym kryterium.

3)

4)

5)

6)

7)

x1 -

X2-
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4. lnne postanowienia:
1) o zamowienie mogą ubiegac się oferenci' ktorzy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającejjego wykonanie,
b) w stosunku do ktorych nie otwarto likwidacji Iub ktorych upadłoŚci nie ogłoszono,
c) nie za|egają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne ispołeczne orazz podatkami,

d) posiadają niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie, oraz
e) dysponują potencja.lem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia
W ce|u potwierdzenia spełnienia warunkow jw. oferent składa w formu|arzu oferty oŚwiadczenie.

2) W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem Iub pocztą e|ektroniczną.
3) osobami upowaznionymi do kontaktowania się z oferentami są: sprawy merytoryczne- S,lawomir

Kędzierski, te|. 797 003249, Krzysztof K|iński, te|. 797 0o3240, Sprawy formalne _ Beata
Adamkiewicz, tel.797 003 432.

4) Zamowienie udzie|one zostanie oferentowi, ktÓry złoŻy ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia
kryteriow opisanych w pkt 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowego negoc1owania ceny

5) W toku badania ofeń Zamawiający moze wezwaÓ oferentow do złoŻenia wy.1aśnień dot. treŚci oferty,

spełnienia przez oferenta warunkow udziatu w postępowaniu oraz spełnienia przez przedmiot

zamowienia wymagań Zamawiającego, a takŹe do uzupełnienia ofeńy, oŚwiadczeń, pe,lnomocnictw

|ub innych dokumentow ' Zamawiający moze ograniczyc wezwania do oferentow' ktorych oferty

ocenione zostaną najwyŻej.

6) odrzuceniu pod|egają oferty niezgodne z SWZ' w tym w szczegó|noŚci, gdy przedmiot i warunki
rea|izacji zamowienia nie odpowiadają okreŚ|onym W SWZ, gdy ofeńy są niekomp|etne, złozone po

terminie składania ofert, złoione przez oferentow niespetniających warunkow udziału
w postępowaniu itp.

7) o wyniku postępowania zawiadomieni zostaną WSZyScy oferenci ubiegający się o zamowienie.
Oferent, ktorego oferta zostanie wybrana, powiadomiony zostanie o terminie i sposobie zawarcia
umowy. Jeze|i oferent taki uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiąący moŹe wybrac ofertę
najkorzystniejszą spośrod pozostałych ofert.

8) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
9) TreśĆ oferty musi odpowiadac treŚci niniejszej SWZ.
10) oferent moŻe złoŻyĆjedną ofertę.

1 '1) oferent ponosi koszty przygotowania i złoŻenia oferty.

12) oferenci pozostają związani ofeńą 30 dni od up,lywu terminu do składania ofert.
13) Do zamÓwienia nie stosuje się przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowień

publicznych (Dz. U. po2.2021 r. poz. 1129 ze zm.). '

14) Zamawiający zastrzega Sobie prawo uniewaznienia postępowania bez podania przyczYn.

obowiązek informacyjny wynikający z RoDo:
RoDo - rozporządzenie Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r

w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchy|enia dyrektywy 95/46^/VE (ogo|ne rozporządzenie
o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 204.05.2016, str. 't).

1) Zgodnie z art' 13 ust. 1 i 2 RoDo, Zamawiający informuje, ie:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest E|b|ąskie Przedsiębiorstwo Wodociągow i

Kana|izacji Społka z ograniczoną odpowiedzia|noŚcią' u|. Rawska 2-4, 82.3oo E|b|ąg. Kontakt
z inspektorem ochrony danych osobowych: tel. 797003242, e-matl. iod@epwik.com.pi;

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ce|u związanym z postępowaniem o udzie|enie
nin iejszego zamowienia,

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby/podmioty, ktorym udostępniona zostanie

5.
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dokumentacja postępowan ia,

d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz prawo do

sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeŻeniem, ie skorzystanie z tego prawa nie

moŻe skutkowac zmianą wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamÓwienia,

0 nie przystuguje Pani/Panu:

- w związkuzart..17 ust. 3 lit. b' d |ub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art 20 RODO,
. na podstawie ań. 21 RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

2) Do obowiązkow oferenta na|eiy:

a) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RoDo wzg|ędem osob fizycznych, ktorych dane

osobowe dotyczą i od ktorych dane te oferent bezpoŚrednio pozyskał,

b) wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RoDo wzg|ędem osob

fizycznych, ktorych dane przekazuje Zamawiającemu i ktorych dane poŚrednio pozyska,l, chyba

Że ma zastosowanie co najmniejjedno zwyłączeń, o ktorych mowa w ań' 14 ust' 5 RoDo.
W związku z powyŻszym w formu|arzu oferty oferent składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie.

Załączniki.

1. specyfikacja techniczna pojazdu

2. wzor umowy

3. formu|arz ofeńy

j] T|,; I; 1. ff If ZńnZĄil łj
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Specyfi kacja tech n iczna

Samochod cięzarowy o DMC ponizej 3'5t, przystosowany do
(w tym kierowca) z przestrzenią do przewozu ładunku'

pojazdu

przewozu

Załącznik nr 1 do S|WZ
Załącznik nr .. . .. do ofeńy

brygady roboczej 7 osobowej

WyszczegÓ|nienie Oferowane
Marka samochodu:

Model samochodu:

Gwaranc.la:

(min. 2 |ata gwarancji na samochÓd, bez |imitu przebiegu)

Term in przekazania sa mochod u Zamawiającem u :

(nie pozniej niz do 30.06.2023 r.)

LokaIizacja autoryzowanej stacji obsługi:
(zgodnie zpkt1.3. SWZ)

Wymagane przez Zamawiającego Oferowane

(określić parametry / uzupełniĆ

TA\</NtE)

Rok produkcji. r
Ko|or biały - |akier zwykły akry|owy.

Charakterystyka tech niczna.
a) Silnik o mocy minimum 130KM (benzyna tub dieset). .KM
b) Norma emisji spalin zgodna z obowiązującymi przepisami.

c) DługoŚc całkowita 5900mm - 6250mm mm
d) WysokoŚc całkowita - 2500mm + 2600mm. .mm
e) Napęd - oŚ przednia.

f) Zawieszenie tylne \,vzmocnione (dwa piora).

Wyposażenie:
a) Układ zapobiegania b|okowaniu koł podczas hamowania
b) E|ektroniczny rozdział sił hamowania

c) System hqmowania awaryjnego.

d) Układ stabi|izujący tor jazdy'

e) Wspomaganie kierownicy.

f) Regulacja kolumny kierownicy.
g) Poduszka powietrzna dla kierowcv.

h) Swiatla do jazdy dziennej.

i) osłona dolna siInika.
j) Klimatyzacja (dowotny typ).

k) Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane.
l) Szyby przednie boczne sterowane elektrycznie
m) Radio FM + zestaw głoŚnomowiący BLUETooTH + sterowanie

przy lub na kierownicy (fabryczne).'

n) lmmobiliser, centralny zamek.

o) Dwa komplety kluczykow z pilotami

WI str.1



p) Koło zapasowe pełnowymiarowe

q) Opony z felgami stalowymi min. 15".

0 osłony przeciwbłotne (,.ch|apacze..) przednie itylne.

s) Czujniki cofania. tyłu.

t) Dywanikigumowe w pierwszym idrugim rz

Pokrowce ochronne wodoodporne i olejoodporne (skaj

tapicerski) na wszystkich siedzeniach.
u)

Listwy ochronne (nakładki progowe)ze sta|i nierdzewnej przy

drzwiach kierowcy, pasaŻera' przesuwnych i na ty|nym

zderzaku.

v)

Zabudowa:
Przedział pasaŻerski:

a) Fote| kierowcy przesuwany, z reguIacją odcinka |ędzwiowego,

fotel oasazera dwumieiscowy (w pierwszym rzędzie).

h\ Qiarłzania. nipnruqzv rzac| - 1+2' druoi rzad - czteroosobowv

Drugi rząd fote|i czteromiejscowy z zagłowkami oraz 3-

punktowymi bezwładnosciowymi pasami be
c)

Prawe boczne drzwi przesuwne przeszklone z szybą stałą (d|a

drugiego rzędu siedzeń).
d)

Szyba stała na lewym bocznym płacie nadwoz|a naprzec|W

drzwi orzesuwnvch.

e)

0 oŚwiet|enie przedziału osobowego

Przegroda stała za drugim rzędem siedzeń, od strony

pasazerskiej taPicerowana _
s)

Przedział ładunkowv:

a) DługoŚc przestrzeniładunkowej za drugim rzędem siedzeń

(mierzona po podłodze) min. 2700 mm., długoŚc przestrzenl

ładunkowei mierzona w połowie wysokoŚci T! ?99qrln1.-
SzerokoŚc przestrzeni ładunkowej pomiędzy ńadko|ami

min.1350 mm.

b)

c) Przegroda od stronyładunk@
d) Podłoga ze sklejkiwodoodpornej pokrytej wykładziną

antypoŚ| izgową wykończona kątown ikiem alu m in iowym.

e) Zabudowane nadko|a oraz boki sk|ejką wodoodporną (boczki

rnlrręokia\

Ty|ne drzwi nieprzeszk|one, dwuskrzydłowe, otwierane

svmetrvcznie 50/50 z katem otwarcia min.1800.
0

g) oŚwietlenie przedziału ładunkowego

Wzmocnione podłogowe zaczepy do mocowania ładunku w

przestrzeni ładunkowe.1.

h)

i) Zaczepy na Ścianach bocznych w połowie wysokoŚci do

mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowe1.

WvposaŻenie dodatkowe

apteczka, trojkąt ostrzegawczy, gasnica, k|ucz do koł.

iffxĄi]ii
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Podpis Oferenta
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