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Ogloszenie nr 6 I 7083-N-20 19

z dnia 2019-lI-26

r.

Miasto Bialystok: Dostawa 2 samochotl6w do urzgdu Miejsl<iego w Bialymstoku

OGI,OSZENIE o ZAM6WIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogloszenia : Zamieszczanie obowi4zkowe
Ogloszenie dotyczy: Zarn6wienia publicznego

Zamriwienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodkdw Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

o

zam6wienie mog4 ubiegad sig wylQcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych rlzialalnosi, lub rlzialalnoSd
ich
wyodrgbnionych organizacyjnie jednostelt, kt6re bgdq realizowaly zam6wienie, obejmuje spolecznq i zawodow4 integracjg
osrib
bgd4cych czlonl<ami grup spolecznie marginalizowanych
Nie

Nale2y podai minimalny procentowy wska2nik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej lub wigcej kategorii, o kt6rych
mowa

w

arr.

22

usr. 2

ustawy Pzp, nie mniejszy niz30%o, os6b zatrudnionycltprzezzal<tady pracy clrronionej lub wykonawc6w albo ich jedlostki (w
%)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy
Nie
Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie postgpowania
Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyl/powierzyli prowadzenie postqpowania:
Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiaj4cych
Nie

.lezeli tak, naleZy wymieni(, zamawiajqcych, kt6rzy wspdlnie przeprowadzajqpostgpowanie oraz poda6
adresy ich siedzib,

111.ajowe

numery

identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych palistw czlonhowsl<ich tTnii Buropejskiej
Nie

W przypadku przeprorvadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych parisfw czlonl<owskich Unii Europejskiej
maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri publicznych:

-

Informacje dodatkowe:

I' l) NAZWA I ADRES:

Miasto Bialystok, kajowy numer identyfikacyjny 05065864000000, ul, Slonimska

I , t5-950

Bialysrok. woi,

podlaskie, panstwo Polska, tel. 85 869 62 49, , e-mail zzp@um.bialystok.pl, faks g5 g69
62 65.
,

Adres strony intemetowej (URL) : wwwbip.bialystok. pl
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mo2na uzyskai dostgp do narzgdzi

i

urz4dzeh lub format6w plik6w, kt6re 1ie s4 og6lnie dostgpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ,{CEGO: Administracja samorzqdowa
r,3)

wspoLNE UDZIELANIE ZAMoWIENT A (jeieti

dotyczy):

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiajacymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania, w tym w przypadku
wsp6h-rego
przeprowadzania postQpowania z zamawiaj4cyrni z innych pairstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory
z zamawiajqcych jest
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odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakesie zaprzeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali
zamawial4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przezka2dego z zamawial4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w

imieniu i na (zecz pozostalych zamawiaj4cych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezpo3redni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uzyska6 pod adresem (URL)
Tak

www.bip.bialystok.pl

Adres strony internetowejn na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfihacja istotnych warunk6w zam6wienia
Nie

wwwbip.bialystok.pl

Dostgp do dohument6w z postgpowania jest oglaniczony - wigcej informacji moina uzyskai pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleiy przesylad:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczonejest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny sposdb:
Nie

lnny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosl(6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny spos6b:
Tak

Inny spos6b:
prsemnie w formie papierowej
Adres:
Urzqd Miejski w Bialymstoku, Departament Obslugi Urzgdu, 15-950 Bialystok, ul. Slonimska 1, pok, nr 03 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzgdzi i urz4dzeft lub formatriw plikdw, ht6re nie sq og6lnie dostgpne
Nie
Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzqdzi mo2na uzyskai pod adresem: (URL)

SEKCJA

II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Il.1) Nazwa nadana zam6wieniu przezzamawinj4cego: Dostawa 2 samochod6w do Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku
Numer referencyjny: OBU-IV.27 1.25.2019
Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamdwienia: Dostawy
II.3) Informacja o moiliwo3ci skladania ofert czg$ciowych
Zam6wienie podzielone jest na czg6ci:
Tak
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moZna shladad w odniesieniu do:
wszystkich czgdci

Zamawiaj4cy

z

strzega^ sobie

prawo do udzielenia l4cznie nastgpujqcych czgsci lub grup czgsci:

Maksymalna liczba czqSci zamdwienia, na kt6re moie zostaf udzielone zam6wienie jeclnemu wykonilwcy:

II'4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wiellcoii,
zapotrzebowania i wymagait

)

zakres, rodzaj

i iloit dostaw, uslug lub robdt budowlanych lub okreilenie

a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - ohreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produlrt,

uslugg lub roboty budowlanc: l.Przedmiotem zam6wienia jest dostawa 2 samochod6w do Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.
2.Zamowrenie obejrruje dwie czgSci: 1)CzgSi I

-

obejmuje dostawg samochodu ru 1, 2)CzgSi II

- obejmu.je

dostawg samochodu nr 2.

Szczeg6lowy opis parametr6w technicznych i wymaganego wyposaZenia obu samochod6w zostal opisany w zal4czniku nr

SIWZ,kt6ryjednocze6niestanowiibgdziezal4cznikdoumowy.3.Podstawowewymaganiadlaobusamochodusamochod6w:
modelowy 2020 2)samoch6d musi

byi: - fabrycznie nowy, - nieuszkodzony, - sprawny technicznie

1 do

niniejszej

l)rok

(posiadac wazne badania teclniczne co

najmniej na 3 lata), - posiadac ksi4zkg pojazdu i homologacjg, - nigdzie wczeSniej nie rejestrowany. 3)maksymalny przebieg samochodu

-

50 km, 4)ponadto Wykonawca udzieli, licz4c od daty przejgcia dostawy przezZamawiajqcego protokolem zclawczo-odbiorczym:

'minimum 24-miesigcznej gwarancji na silnik i podzespoly mechaniczne (bez limitu kilornetr6w), Wykonawca rno2e uzyskad dodatkowe
purrkty zaudzielenie dluZszej gwarancji, zgodnie zrozdz.

XIX SlWZ,,l(ryteria itryb oceny ofert". .minimurn l0-letnie.j gwarancji

na

perforacjg nadwozia. 4,W okresie gwarancji Wykonawca zapewni autoryzowany serwis na terenie Miasta Biategostoku lub powiatu
bialostockiego. 5.Z poiazdem musi by6 dostarczona cala dokumentacja w jgzyku polskim obejrnuj4ca: a) wykaz autoryzowanych stacji
obslugi na terenie Polski; b) instrukcjg obslugi; c) ksiqzkg gwarancyjn4; d) warunki udzielania gwarancji. 6.Wykonawca przeprowadzi
nieodpiatnie szkolenie z zakresu obslugi i uZytkowania poj azdow z wytypowan4 przez v|ytkownika osob4 w nastgpujqcym zakresie: szkolenia z podstaw uZytkowania sprzgtu wykonywane podczas przekazywaniapojazdu. Zakres szkolenia obejmuje zasady u|ywania
urz4dzei znaiduj4cych siE w kabinie kierowcy oraz z,asady wykonywania obslugi codziennej i planowych przegl4d6w gwarancyjnych,
Szkolenia doskonal4cego z zasad eksploatacji i obstugi pojazdu (1 osoba) w terminie do korica realizacji umowy w miejscu uzgo{nionym z
uZytkownikiem. T.Dostarczenie samochod6w odbgdzie sig na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiaj1cego przy ul. Slonimskiej

Iw

Bialymstoku, gdzie odbgdzie siq protokolarny odbi6r pojazd6w.

II.5) Gl6wny kod CPV:34100000-8
Dodatkowe kody CPVI

II.6) Cafkowita warto5d zam6wienia (eieli zantawiajqcy podaje informacje o wartoici zamdwienia):
WartoSi bez VAI:
Waluta:

(w

przypadku umdw ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw

-

szacunkowa callcowita maksyntalna

wartoit w calynt okresie

obowiqzyvania umowy ramowej lub dynamicznego systetnu zakup6w)

ll'7)Czyprzewidujesigudzieleniezamdwief,ol<t6rychmowawart.6Tust. lpl<t6iTlubwart, l34ust.6pkt3ustawypzp:Nie
Okre5lenie przedmiotu, wielkoSci lub zakesu oraz warunk6w na jakich zostanq udzielone zam6wienia, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II'8)

Ol<res, w

kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na ktdry zostala zawarta umowa ramowa lub okres, na kt6rv

zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6wl
nriesiqcach:

4

lub dniachl.

lub

3zl0
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data rozpoczgciat lub zakoiczenia:

ll.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA

III: INFORMACJE

O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM

I

TECHNICZNYM
IIII.I) WARUNKI UDZIA\,U W POST4POWANIU
[I.1.1) Kompetencje Iub uprawnienia do prowadzenia ohre5lonej dzialalnoSci zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych
przcpis6w
Okreilenie warunk6w: nie dotyczy
lrrfbrmacje dodatkowe

lII.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okedlenie warunk6w; nie dotyczy

Infomacje dodatkowe

III.1,3) ZdolnoS6 techniczna lub zawodowa
Okedlenie warunkow: nie dotyczy
Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu w postppowaniu imion i
nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci przy realizacji zam6wienia wraz z informacj1 o kwalifikacjach zawodowych lub dodwiadczeniu
tych os6b:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
IlI.2.1) Podstawy wykluczenia ohre6lone w

^rt,24

ust. 1 ustawy Pzp

IIl,2,2) Znmawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawrajqcy przewiduje
nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okredlona

w art.24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OSWIADCZEI{ STT,q,NAI.{YCIJPRZr,Z WYKONAWC4 W CELU WST4PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE
PODLEGA ON WYKLUCZtrNIU ORAZ SPELNIA WARUNKI ADZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPEI-NIA KRYTERIA

SELEKCJI
OSwiadczenie o niepodleganiu wyhluczcniu oraz spelninniu warunh6w udzialu w postgpowaniu
Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selehcji
Nie

IrI.4) WYK.AZ OSWIADCZTIN

lUn DOXUMI,NT6W , SKLADANYCHPRZBZ WYKONAWC4 W POST4POWANTU NA

WEZWANIB ZAMAWIAJACBGO W CBLU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCT. O XT6NYCH MOWA W ART.25 UST.

1

PKT 3 USTAWY PZP:
l,Wykonawca sklada: - odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczej, je2eli odrgbne
przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt

I

ustawy Pzp (w przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Iftajowym Rejestrze Sqdowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i

lnformacji o Dzialalnoici Gospodarczej, zamawiaj4cy dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art, 24

Lrst. 5

pkt I

ustawy Pzp, skorzysta z dokument6w znajduj4cych sig w og6lnie dostgpnych bazach danych). 2.Dokumenty podmiot6w zagranicznych.
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1).lezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiei, zamiast dokumentu, o ktorym
mowa w pkt

I

- sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktoryrn ma siedzibg lub mie.jsce zamieszkania, potwierdzaj4ce,

2e nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogloszono upadloSci, wystawione nie wczeSniej niz 6 miesigcy przecl uplywem tenninu skladania

ofert. 2).lezeli w kraju, w kt6ryrn wykonawca ma siedzibg tub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej
dokument doryczy, nie wydaie sig dokument6w, o kt6rych mowa powyzej, zastgpuje

sig

je dokumentem zawieraj4cym odpowiednio

oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych dojego reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby, kt6rej
dokument mial dotyczyi, zlo|one przed notariuszem lub przed organem sqdowym, administracyjnym albo organem samorz4du
zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze wzglgdu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy tub miejsce zamieszkania

te.j

osoby, wystawionym nie wczeSniej niZ 6 miesigcy przed uplywem temtinu skladania ofert. 3)W przypadku w4tpliwoSci co do tresci

dokumentu zlo2onego przez wykonawcg maj4cego siedzibg lub miejsce zamieszkaniapoza terytorium Rzeczypospolitej polskiej,
Zamawiajqcy mo2e zwrdcii sig do wladciwych organ6w odpowiednio kra;u, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zatnieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument dotyczy, o uclzielenie niezbgdnych informacji dotyczqcych
przedioZonego dokumentu.

IILS) WYKAZ oSwIADCZEilI Lun toxuMENTOw sKLADANycHpRZEZwyKoNAwcq w posr4powANru NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CBLU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCT, o KToRYCH MowA w ART.25 UsT, I
PKT I USTAWY PZP
ilI.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANTA WARUNKOW LIDZTALIJ W POSTEpOWANIU:
nie dotyczy

Irr.s.2)

w ZAKRESIE KRYTERToW

SELEKCJT:

nie dotyczy

IIL6) WYKAZ OSWIADCZEN l,uu loruMENTOw sKr,ADANycHpRZEZwyKoNAwcE

w posr4powANru

NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOScT, o xTonYCH MowA w ART.25 UsT.
PKT 2 USTAWY PZP

1

nie dotyczy

III.7) INNB DOKUMENTY NIE WYMIENIONE w pkt III.3) - IIr.6)

I

W przypadku wykonawcdw wsp6lnie ubiegaiqcych sig o udzielenie zam6wienia, lv celu potwierd zenia, ze nie podlegaj4 oni

wykluczeniu z udziatu w postgpowaniu: 1) o$wiadczenie wstgpne wykonawcy (rra lub zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do SIWZ)
wszyscy wykonawcy - do oferty; 2) dokument, o kt6rym mowa w Rozdz,

Vlll

pkt I SIWZ sklada ka2dy z wykonawcdw

-

-

skladaj4

na wezwanje

zamawiajqcego (oferta oceniona na.iwyZe.l); 2. Wykonawca (w przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie

zamowienia kazdy z wykonawc6w) w terminie 3 dni od dniazanieszczenia na stronie internetowe.j informac.ji z otwarcia ofert,
przekazuje Zamawiajqcemu oSwiadczenie o przynale2no6ci lub braku przynaleZnoSci do tej samej grupy kapitalowe.i, o kt6rej
mowa w

att 24 usr'

1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z

innymi wykonawcami, ktlrzy ztotyli oferty w tym postgpowan iu

W przypadku przynaleZno$ci do tej samei grupy kapitaiowej wykonawca m

oae

-

Zal4cznlk nr 4 do SIWZ.

3.

zlozyc wraz z odwiadczeniem dokume nty bqd1

informacje potwierdzajqce, 2e powiazania z innym wykonawc4 nie prowadzE do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPrS
IV.

1.1

)

Tryb udzielenia zam6wienia : Przetarg nieograniczony

1Y.1.2) Zamawiaj4cy

iqda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV,l.3) Przewiduje siq udzielenie zaliczcl< na poczet wykonania zam6wienia:
Nie
Nale2y podai informacje na temat udzielania zaliczek:
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IV.1'4) Wymaga sig zloienia ofert w postaci katalog6w elel<tlonicznych lub dol4czenia do ofert katalogdw elektronicznych:
Nie
Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert katalog6w elektronicznych:

Nie
informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza sip zlo2enie oferty wariantowej

ZloLenie ofefty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zloZeniem oferty zasadniczej:

IV.l.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w postgpowaniu
(prze@rg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawcdw
Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w
Maksymal na I iczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.1.7) lnformacje na temat umowy ramowcj lub dynamicznego systemu zakupriw:
Umowa ramowa bgdzie zawartai

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:

lnformacje dodatkowe:

Zam6wrenie obeJmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdqzamreszczone dodatkowe informacje dotycz1ce dynamicznego systemu zakup6w:

hrformacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zlo2enie ofert w formie katalog6w elektronicznych:

Przewiduie sig pobranie zezlo2onych katalogdw elektronicznych informacji potrzebnych do sporz4dzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakup6w

I

IV.1,8) Aukcja elelrtroniczna

Przewidzianejestprzeprowadzenieaukcjielektronicznej (przetargnieogrqniczony,pr:elargograniczony,negocjacjezogloszeniem)
Nie
Nale2y podai adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Naleiy wskazad elcmenty, ht6rych warto5ci bgd4 przedmiotem aukcji elchtronicznej:
Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto3ci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu zamriwienia:
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Nale2y podai, kt6re informacie zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektroni czt"tel oraz.iaki bgdzie termin ich
udostgpnienia:
I

nformacj e doty czqce przebie gu aukcj i e lektronicznej

:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgdq warunki, najakich wykonawcy bpdq
mogli

licytowai

(minimalne wysokoSci postqpiei)i
Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego,rozwi4zahi specyfikacji technicznych w zakresie polqczeh:
wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy,ktorzy nieztoLyli nowych postqpieh, zostanqzakwalifikowani

Warunki zamkniEcia aukcj i elektronicznej

do nasrgpnego erapu:

:

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2,l) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

lryteria

Znaczeni<

lena

60,00

)kres gwarancji na silnik i podzespoiy mechaniczne

20,00

WielkoSi zu?ywanej energii (w cyklu tqczonym)

r

WielkoSd emisji dwutlenku wggla

t,00

0,00

ffielkoid emisji zanieczyszczen: tlenk6w azotu ( Nox), wgglowodor6w (NMHC) i czastek stalycl t,00

IV'2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rcj mowa

w art.24an ust, I ustawy Pzp (przetargnieograniczony)

Tak

lV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnu'sfwo innowacyjne
IV,3,1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, kt6re muszq spehriad wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wstQpnych bez przeprowadzenia
negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale2y podad informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Infonnacje dodatkowe

IV,3,2) Informacje na temat dialogu konkur.e ncyjnego

opis potrzeb i wymagan zamawiaiqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

lnformacja o wysoko$ci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiqzania stanowi4ce podstawg
do skladania ofert, jezeli zan.rawiajqcy przewiduie nagrody:

Wstgprry harmonogram poslgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi4zah:
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Nale2y podac informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4 odpowiadai wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri6w oceny ofert
wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienra:

lnformacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na ktdrej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacti elektronicznej:
Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne vrzqdzeh
informatycznych:
Spos6b postqpowania w toku licytacji elektronicznej, w tyrn okeSlenie minimalnych wysokoSci post4pien:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, ktdrzy nie zlo2yli nowych post4pien, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego etapu:
Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

lstotne dla stron postanowienia, kt6re zostan? wprowadzone do tleSci zawieranej unowy w sprawie zamowienia publicznego, albo ogolne
warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotycz4ce zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy

I

Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMIANA UMOWY
Plzewiduje sig istotne zmiany postanowief zawartej umowy w stosunl<u do tre3ci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru
wyl<onawcy: Nie
Nale2y wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.l) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (e'"eli dotyczy):

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:
D ata. 20

8z

l0

19

-1

2-0 4, go dzina: 09

:

4

5,
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Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zamdwienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograuiczony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskazac powody:

Jpzyk lubjgzyki,

wjakich mogq byi sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

> polski
IV.6.3) Termin zwiqzania ofertq: do: okes w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)
IV.6.4) Przewidujc si9 uniewainienie postgpowania o udzielenie zamdwienia, w plzypadku nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z
budZetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj4cych zwrotowi 5l'odk6w z pomocy udzielonej przez pafstwa czlonkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (BFTA), l<t6re mialy by6 przeznaczonc na sfinansowanie calo5ci lub czesci
zam6wienia: Nie
IV'6'5) Przewiduje sig uniewaZnienie postqpowania o udzielenie zam6wienia, jeieli Srodki slu24ce sfinansowaniu zam6wiei na
badania naukowe lub prace rozwojowe, lrt6re zamawiaj4cy zamierzal przeznaczy(. na sfinansowanie calo5ci Iub czgsci zam6wienia,
nie zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAI,ACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czg5d

nr: I Nnzwa: Dostawa samochodu nr

l) Kr6tki

I

opis przedmiolu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i

iloit

dostaw, uslug lub robdt buclowlanych lub okreilenie

zapotr:ebowania i wymagafi) a w plzypadl<u partnel'stwa innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny prn6ukt, uslugg

lub roboty budowlane:Przedmiotem zaniowienia jest dostawa samochodu do Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku . CzgicI * obe.jmuje
dostawg samochodu nr

L Szczeg6lowy opis parametr6w technicznych i wymaganego wyposa2enia samochod6w opisany zostai w zatqczniku

nr I do niniejszei SIWZ, kt6ry jednoczeSnie stanowii bgdzie zal4czr-tik do umowy.
2) Wsp6lny Slownik Zam6wieri(CPV): 34100000-8,

3) Warto66 czg5ci zam6wicnia(jeieli zamawiaj4cy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):
WartoSc bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi4cach: 3
okres w dniach:
data rozpoczgcia:
data zakohczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

(ryterium
lena ofertowa

Lnaczenie
50,00

) Diugo$i okesu gwarancji na silnik i podzespoly mechaniczne

20,00

) WielkoSi zu?ywanej energii (w cyklu l4czonym)

10,00

) WielkoSi ernisji dwutlenku wggla

5,00

) wielkodi emisji zanieczyszczen: tlenk6w azotu ( Nox), wgglowodor6w (NMHC) i cz4stek stalycl 5,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg3d
1)

nr: 2 Nazwa: Dostawa samochodu nr

2

Kr6tlri opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalces, rodzaj i ilolt

dostaw, uslug lub robdt budowlanych lub okreilenie

zapotrcebowania iwymagait) a w przypadku partnersfwa innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg

lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa samochodu do Urzpdu Miejskiego w Bialymstoku. Cz96i II

-

obejmuje

dostaw? samochodu nr 2. Szczegl*owy opis parametr6w technicznych i wymaganego wyposa2enia samochoddw opisany zostal w zal4czniku

nr 1 do niniejszej SIWZ, kt6ry jednoczednie stanowi6 bgdzie zatqcznik do umowy.
2) Wsp6lny Slownik Zam6wie6(CPV): 34100000-8,

3) Wartofd czgSci zam6wienia(jeieli zamhwiajqcy podaje informacje o wartoSci zamdwienia):
Warto3i bez VAT:
Waluta:

4\ Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi4cach: 3
okres w dniach:
data rozpoczgcia:
data zakohczenia'.

5) Kryteria oceny ofert:

(ryterium

Znaczeni<

lena ofeftowa

60,00

2) DlugoSi okesu gwarancji na silnik i podzespoly mechaniczne

20,00

3) Wielko6i zu2ywanej energii (w cyklu l4czonym)

10,00

4) WielkoSi emisji dwutlenku wggla

t,00

5)

Wielkodi emisji zanieczyszczefi: tlenk6w azotu ( NOx), wgglowodor6w (NMHC) i czqstek stalyct t,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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