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Nr sprawy: GOS.261.15.2021       Załącznik nr 1 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

 

„Dostawa samochodu osobowego do przewozu 9 osób o DMC do 3,5 tony” 

 

 

 

 

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz 2019 z późniejszymi zmianami) 

 

 

 

 

 

 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Gminny  Ośrodek Sportu w Suszcu 

ul. Szkolna 130A, 43 - 267 Suszec 

tel.32 449 11 14, 725 330 335 

adres strony internetowej: www.hala-suszec.pl 

adres poczty elektronicznej: info@hala-suszec.pl 

adres poczty elektronicznej do kontaktów: info@hala-suszec.pl 

Godziny urzędowania: Pon. – Pt. od 7:00 do 15:00,  

 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego do przewozu 9 osób o DMC do 

3,5 tony, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2017 roku, spełniającego wymagania pojazdu 

dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 

r. poz 450 z późn. zm), o co najmniej następujących parametrach:  

 

2.1.1.Parametry techniczne: 

a) silnik wysokoprężny o mocy 85-140 kW, pojemność skokowa od 1900 cm
3
 do 2500 cm

3 
 

b) liczba cylindrów – 4 

c) manualna skrzynia biegów minimum 5 biegowa 

d) wspomaganie układu kierowniczego 

e) kierownica po lewej stronie 

f) kierownica regulowana min w jednej płaszczyźnie 

g) długość całkowita samochodu nie mniejsza niż 6100 mm 

h) miejsca siedzące: kierowca + 8 pasażerów 

i) kabina oddzielona od przestrzeni ładunkowej ścianą działową 

j) jednolity kolor nadwozia bez oklejeń i opisów 

k) opony o głębokości bieżnika min 5 mm z datą produkcji nie wcześniejszą niż rok produkcji 

samochodu 

l) drzwi tylne dwyskrzydłowe, otwierane na bok z kątem otwarcia min. 180
O
 

m) z prawej strony drzwi przesuwne o szerokości min. 1000 mm 
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2.1.2. Wyposażenie: 

a) lusterka boczne regulowane elektrycznie 

b) szyby kierowcy otwierane elektrycznie 

c) klimatyzacja 

d) tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym 

e) trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, zestaw narzędzi fabrycznych z podnośnikiem 

f) koło zapasowe zamontowane w miejscu fabrycznie do tego przeznaczonym 

g) fabrycznie zamontowane światła do jazdy dziennej w technologii LED 

h) radio wraz z głośnikami 

i) centralny zamek sterowany pilotem (co najmniej dwa komplety kluczy z pilotami) 

 

2.1.3. Bezpieczeństwo: 

a) poduszka bezpieczeństwa co najmniej dla kierowcy 

b) fotele z zagłówkami wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe 

c) ABS 

d) tylne czujniki parkowania 

 

2.1.4. Wyposażenie opcjonalne: 

a) drugi komplet kół z oponami 

b) niezależna klimatyzacja i ogrzewanie tylnych rzędów siedzeń 

c) kamera cofania 

 

2.1.5. Inne wymagania 

a) norma spalin -  min. EURO 6 

b) pojazd zarejestrowany w Polsce 

c) przebieg udokumentowany , nie większy niż 300 tys kilometrów 

d) pojazd serwisowany w autoryzowanym punkcie (do wglądu dokumentacja serwisowa) 

e) pojazd bezwypadkowy 

 

2.1.6. Wymagania dodatkowe: 

a) Wykonawca udzieli minimum 3-miesięcznej gwarancji na pojazd 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oględzin pojazdu przez rzeczoznawcę oraz 

sprawdzenie stanu technicznego samochodu na stacji diagnostycznej wskazanej przez 

Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z Wykonawcą przed podpisaniem umowy. 

 

 

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

  Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia:  15 grudnia 2021 r. 

 

 

4. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:  

Marek Kret – e-mail:  info@hala-suszec.pl, tel. 32 449 11 14 

Krzysztof Skotniczny – e-mail: gosp@hala-suszec.pl, tel. 32 449 11 14 

godz. pracy: od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 15.00. 
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5. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

 

7.1.  Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia): 

a) cena oferty „C” - 65% 

Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą 

cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio 

mniejszą liczbę punktów po przeliczeniu wg wzoru: 

               Cmin 

„C” = ----------- x 100 pkt x 65 % 

               Cbad 

gdzie:  

Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł); 

Cbad - cena oferty badanej (zł); 

65% - waga kryterium „C” 

Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60,00 pkt. 

 

b) rok produkcji samochodu  „R” - 10% 

Przy ocenie oferty w kryterium rok produkcji („R”)  będzie punktowany rok produkcji samochodu. 

Przy ocenie oferty rok produkcji („R”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najnowszy 

pojazd, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów. Rok produkcji uzyska 

następującą liczbę punktów: 

2017 - 5 pkt 

2018 - 6 pkt 

2019 - 7 pkt 

2020 - 8 pkt 

2021 – 10 pkt 

 

Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 15,00 pkt. 

 

c) Przebieg samochodu „P” – 15% 

Przy ocenie oferty w kryterium przebieg samochodu („P”)  będzie punktowany przebieg 

samochodu. 

Przy ocenie oferty przebieg samochodu („P”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca 

najmniejszy przebieg, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów. Przebieg 

samochodu uzyska następującą liczbę punktów: 

Poniżej 100 tys. km – 15 pkt 

100 tys. km do 150 tys. km – 12 pkt 

Powyżej 150 tys. km do 200 tys. km – 9 pkt 
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Powyżej 200 tys. km do 250 tys. km – 6 pkt 

Powyżej 250 tys. km do 300 tys. km – 3 pkt 

 

Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 15,00 pkt. 

 

d) Wyposażenie dodatkowe „W” – 10 % 

Przy ocenie oferty w kryterium wyposażenie dodatkowe („W”)  będzie punktowane wyposażenie 

dodatkowe samochodu t.j.  

a) drugi komplet kół z oponami 

b) niezależna klimatyzacja i ogrzewanie tylnych rzędów siedzeń 

c) kamera cofania 

Przy ocenie oferty wyposażenie dodatkowe („W”) najwyżej będzie punktowana oferta 

proponująca wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego, pozostałe oferty uzyskają 

odpowiednio mniejszą liczbę punktów. Wyposażenie dodatkowe uzyska następującą liczbę 

punktów: 

Drugi komplet kół – 3 pkt 

Niezależna klimatyzacja i ogrzewanie tylnych rzędów siedzeń – 3 pkt 

Kamera cofania  - 4 pkt 

 

Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 10,00 pkt. 

 

7.2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 

wykonawców w zakresie powyższego kryterium, 

7.3. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalną liczbę 

punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt., 

7.4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę 

punktów. 

7.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ i została 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru. 

 


