MEAST'O tsTAT.,VSTOK

Btaly stok,h.listopada 2019 t.

Nr sprawy : OBU-IV.Z7 1.25.20L9
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(zwana dalej ,,SIWZ")
na wykonanie dostawY, Pn':

,oDostawa 2 samochod6w do Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku"

I" NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ,{CEGO:
Miasto Bialystok
ul. Slonimska 1
15-950 Bialystok
Sprawg prowadzi:
IJrz}d Miej ski w BiatrYmstoku
Departament Obslugi Urzgdu
ul. Slonimska 1, 15-950 BialYstok
tel. nr 85 869 6232, fax nr 85 869 6202
www.bip.bialystok.Pl
e-mail : obu@um.bialystok.Pl
Osoby do kontakt6w:
w sprawach merytorycznych: Jarostaw Karpifrski, tel. 85 869 62 74'
w sprawach proceduralnych: Elwira Pulawska, tel. 85 869 62 42,
Anna Biendzio' tel. 85 869 62 80'

rr. TRYB POST$POWANIA:
Przetarg nieograniczony o warloSci nieptzekraczajqcej kwoty okreSlonej w
wydanyJtt ,ru

pidrtu*ie

\

przepisach

irt.1 1 ust. 8 ustawy Prawo zam6wiefr publicznych'

publicznych
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wrcn
(Dz. U. zZOtg t.,pol.1843 j.t.) zwana dalej ,,ustawEPzp"'

mowa w art'
Zamawiajqcy przewiduie zastosowanie procedury ,,odwr6conej", o kt6rej
24aa ust.l, ustawY PzP.

komunikacji
zamawiaj[cy nie dopuszcza mo2liwosci skladania ofert przy u2yciu srodk6w
elektronicznej.

III. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
1. przedmiotem zam6wienia jest dostawa 2
w Bialymstoku.

2.

Zam6wienie obejmuje dwie czgSci:

samochod6w

do Urzqdu Miejskiego

1)

- obejmuje dostawg samochodu nr 1
2) Czgsc II - obejmuje dostawg samochodu nr 2.
Szczeg6lowy opis parametr6w technicznych r wymaganego
wyposaienia obu
samochod6w zostal opisany w zal4czniku nr I do niniejszej
SIWZ, kt6ry jednoczeSnie
CzEsc I

stanowid bgdzie zal4cznikdo umowy.

3,

Podstawowe wymagania dla obu samochod6w:

1) rok modelov,ry 2020

2)

3)
4)

samoch6d musi byi:
- fabrycznie nowy,
- nieuszkodzony.
- sprawny technicznie (posiadad wtzne badania techniczne
co najmniej na 3 lata),
- posiadai ksi4zkg pojazdu i homologacjg,
- mgdzie wczeSniej nie rejestrowany.
maksymalny przebreg samochodu 50 km,
ponadto Wykonawcaudzieli,liczqc od daty przejgcia
dostawy przez zamawiajqcego
protokolem zdaw czo - odbiorczym :

a/minimum 24-miesigcznej gwarancji na silnik i podzespoly
mechaniczne (bez limitu kilometr6w) - II/ykonawca mize uzyskat
dodat(owe punkty za udzierenie dru2szej gwarancji, zgodnie

b)

z rozdz. XIX SIWZ ,,Kryteria i tryb oceny ofert,,.
minimum rO-letniej gwarancji na perfoiacjg nadwozia.

4' w

okresie gwarancji wykonawc a zapewni autoryzowany serwis
na terenie Miasta
Bialegostoku lub powiatu bialostockiego.

5' Z

6'

Poiazdem musi

dostarczona caladokumentacjaw jgzykupolskim obejmuj4ca:
a) wykaz autoryzowanych stacji obslugi na terenie polski;
b) instrukcjg obslugi;
c) ksi4zkg gwarancyjn4;
d) warunki udzielania gwarancji.
Wykonawca przeprowadzi nieodplatnie szkolenie z zakresu obslugi
i u2ytkowania
poj azd6w z wytypow anq przez uzi,.tkownika o sob4
w nastgpui 4cym zaklsie :

o

7

'

byi

szkolenia z podstaw u2ytkowania. sprzgtu wykonywane podcz
as przekazywania
pojazdu. Zakres szkolenia obejmuje zasady u2ywania
ur)qdzeh ziajdujEcych sig
w kabinie kierowcy oraz zasady wykonywania obslugi codziennel i planowych
przegl4d6w gwarancyjnych. Szkolenia doskonal4cego t
turui
i obslugi pojazdu (1 osoba) w terminie do korica 'rcilizacji umowyetsploatacji
w miejscu
uzgo dni on y m z u|ytkownikiem.

Dostarczenie samochodu odbEdzie. siE na koszt wykonawcy
do siedziby Zamawiaj4cego
przy ul' Sionimskiej I w Bialymstoku, gdzie odbgdzie
sig prltokotarny oauio r poja)du.-

NAZWA I KOD ZGODNIE ZE WSPoLNYM SI,OWNIKIEM ZAMOWIEN
(CPV):
3

4 i 00000- B

pojazdy silnikowe

IV' TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA: do 4 miesigcy od dnia podpisania
umowy.

v.

WARUNKI VDZIAN.U W POST{POWANIU:

O udzielenie zamowienia mos4 ubiegai siq Wykonawcy. ktorzy spelniaj4 warunki dotyczqce:

1) kompetencji lub uprawniefr

do

prowadzenia okreSlonej dzia\alnoSci zawodowej,
o ile wynikato z odrgbnych przepis6w - nie dotyczy
sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy
zdolnoSci technicznej lub zawodowej - nie dotyczy

2)
3)

VI.

PODSTAWY WYKLUCZENIA:
Wykonawc6w w przypadkach okreslonych w art. 24 ust. I

1.

Z postgpowania wyklucza

Z.

ustawy Pzp.
Zamawiajqcy przewiduj e wykluczenie Wykonawcy na podstawie ar1, 24 ust. 5 pkt 1 -ustawy
Pzp.

siE

VII. W CELU WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE WYKONAWCA NIE
PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEI-NIA WARUNKI UDZTA\'U
W POST$POWANIU, WYKONAWCA SKLADA (do ofertv):
- Oswiadczenie wstgpne Wykonawcy - na lub zgodnie z znl. nr 3 do SIWZ;

OSWf,q.nCZnN LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PF.ZEZ
WYKONAWC4 W POSTEPOWANIU, NA WqZWANIE Z+MAWIAJACEGO,
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W
ART.25 UST. 1 PKT 3 USTAWY P7,P - dotyczy oferfy ocenionei najwyzei:

VIII. WYKAZ

1.

Wykonawca sklada:
odpis z wtaSciwego rejestru I,,ft z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci
goipodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art, 24 ust,5 pkt 1 ustawy Pzp'
(w przypuclku wykonawcy zarejestrowanego w

polskim Kraiowym Reiestrze Sqdowym

tub potskiej Centrulnej Ewidencji i Informucji o Dzialulnoici

Gospodurczei,
podstuwie
urt. 24 ust.
nu
podstuw
wykluczenia
potwierdzeniu
bruku
zamuwiajqcy ttla
dostgpnyclt
w
ogdlnie
5 pkt 1 ustuwy Pzp, skorzystu z tlokumentdw znujdujqcych sig
bazuch dunych),

2.

Dokumenty podmiot6w zagranicznych:

1) Je1eli wykonawca ma siedzibg lub miejsce

zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamrast dokumentu, o kt6rym mowa w pkt 1 - sklada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym ma siedzibq lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajqce, 2e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadlojci, wystawione nie wczesniej niZ 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania
ofert.

2)

Je1ehw kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sig dokument6w, o
kt6rych mowa powyZej, zastEpuje sig je dokumentem zawterai4cym odpowiednio
oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczyc, zlohone przed
notariuszem lub przed organem s4dowym, administracyjnym albo organem samorz4du
zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze wzglgdu na siedzibg lub miejsce

zamreszkania wykonawcy lub miejsce zamreszkania tej osoby, wystawionym nie
wczeSniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.

3) W

przypadku w4tpliwoSci co do tresci dokumentu zlo2onego pnez wykonawcg
maj4cego siedzibg lub miejsce zamreszkamapozaterfiorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawrajycy mohe zwrocil siq do wladciwych organ6w odpowiednio kraju, w kt6rym
wykonawcama siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamreszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbgdnych informacji dotycz4cych
przedlohonego dokumentu.

IX. WYKAZ

OSWMUCZNN LUB DOKUMENTOW, SKI,ADANYCH PF(ZEZ

WYKONAWC4 NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTwIERDZENIA oKoLrczNmcH
MowA w ART.2s usr. 1
PKT 1 usrAwY PZP (dotyczy oferty ocenionej najwy2ej) * nie dotyczy tego

postEpowania.

WYKAZ OSWTANCZEU LUB DOKUMBNTOW SKtr,ADANYCH
wyKoNAwc4 NA WEZW,+NrE ZAMAWIAJACEGO W

PRZEZ
CBLU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI O KTORYCH N,TOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP (oferta oceniana najwy2ej) nie dotyczy.
-

XI. INNE DOKUMENTY

-

niewymienione w rozdzialach

adku wvk

w celu

2'

3.

potwierdzenia,

w
ZE

6lnie ubiesa

nie

podlegaj4

VII - X:

o udzieleni
wykluczeniu

wlenla.
udzialu

w posrgpowaruu:
1) oSwiadczenie wstgpne wykonawcy (na lub zgodnie z znl4cznikiem nr 3
do SIWZ) - skladaj4 wszyscy wykonawcy - do oferty:
2) dokument, o ktorym mowa w Rozdz. VIII pkt 1 SIWZ sklada kuzdy z wykonawc6w
- nawezwanie zamawiaj4cego (oferta oceniona najwyiej);
Wykonawca (w przypadku wykonawc6w wspdlnie ubiegaj4cych siq o udzielenie
zam6wieniakaiLdy z wykonawc6w) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiajqcemu oSwiadczenie
o przynale2noSci lub braku przynaleiLnoSci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej
mowa w art. 24 ust, I pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawc amr, kt6rzy zlo|yli
oferty w tym postgpowanru - Zal4cznik nr 4 do SIWZ.
W przypadku przynale2noSci do tej samej grupy kapitalowej wykonarvca mohe ztoLyc
wrazz oSwiadczeniem dokumenty bqdL informacje potwierdzaj4ce, Le powiazania
z rnnym wykonawc4 nie prowadza, do zakLocema konkurencji w postEpowaniu.

XII. PODWYKONAWCY
Wykonawca moie powierzyd wykonanie czgsci zam6wienia podwykonawcy,
2. Zamawiaiqcy 24da wskazania ptzez wykonawcg czgsci zam6wienia, kt6rych wykonanie
zamierzapowierzyi podwykonawcom, i podania przezwykonawcg firm podwykonawc6w.
1.

XIII.SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACE GO ZWYKONAWCAMI:

l.

W postgpowaniu o zam6wienie komunikacja migdzy Zamawraj1cym a Wykonawcami
odbywa sig za poSrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnta 23

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiScie, za poSrednictwem poslafrca, faksu lub drog4
elektroniczn4 (mail):
adres do korespondencji:
IJ rzqd Miej ski w Biatymstoku, Dep artament Obslu gi Urzgdu'
ul. Slonimska 1o 15-950 Bialystok, pok6j nr 03 (sekretariat)'
nr faksu: 85 869 6202,
adres poczty elektroni cznej e-mail : obu@um.bialystok.pl
2. Je1eli Zamawiaj4cy lub Wykonawc a przekazui4 oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje'faksem lub drog4 elektronicznq, kalda ze stron na lqdanie drugiej
niezwlo czni e potwi erd za fakt ich otrzymani a.

a

4.

Wykonawcamo1e zwracal sig do Zamawiajqcego o wyjaSnienia dotyczqce treSci SIWZ.
Zimawiaj4cy zgodnie z art. 38 ust. I pkt 3 ustawy Pzp, udzieli wyjaSnien nie p62niej
ni2 na ? dni przed uptywem terminu skladania ofert pod warunkiem, ze zap54ame
wplynglo do iamawiaj4cego nie p62niej niz do kofrca dnia, w ktorym uplywa poiowa
rqazfiaczonego terminu skladania ofert. TreSi zapytafiwraz z wyjaSnieniamr Zamawiaiqcy
pizekaze Wykonawcom, kt6rym przekazil, SIWZ bez ujawniania 2r6dla zapylania
i zamiesci na stronie internetowej : www.bip.bialystok.pl
W uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu skladania oferl, Zamawiaj4cy
mo1e zmieni6 tresi SIWZ. Dokonan4 zmranE treSci SIWZ Zamawiajqcy udostqpnia
na stronie internetowej.

XIV. WYMAGANIA DOIYCZACE WADIUM - nie dotyczy

xv.
1.

2.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca jest zwi4zany ofefiqdo uplywu terminu, kt6ry trwa 30 dni.
Bilg terminu zwiqzania ofer14 Tozpoczyna sig wraz z uplywem terminu skladania ofert'

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Dokumenty zaww\e wofercie:
1) formularz ofertowy (w ktorym nalely r6wniez
oferowanego samochodu) - zal. nr 2 do SIWZ;

Z.

3,
4.
5.
6.

wskaza6 markg, typ, model

1) pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzai4cy uprawnienie do podpisania
oferfy; w przypadku, gdy oferta zostala podpisana przez pelnomocnika lub gdy
oferta zostala zto1ona przez Wykonawcow wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie
zam6wieniazgodnie z art.23 ustawy PZP;
2) oSwiadczenie wstgpne Wykonawcy -zal, nr 3 do SIWZ;
Wykonawcy musz4 przedstawii tresd oferty odpowiadaj4c4 treSci Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zamowienia.
Wykonawca ma prawo zloZyc tylko jedn4 oferlg.
Oierta powinna byi napisana w jgzyku polskim, czytelnq technik4 oraz podpisana
pruez osobg upowazniona do reprezentowania Wykonawcy na zewnqtrz i zaciqgama
zob ow rqzah w wy s oko Sc i o dpowi adaj 4c ej c eni e o fer1y.
Formularz oferlowy, oraz oSwiadczenie wstEpne sklada sig pod fygorem niewa2noSci
w formie pisemnej opattzonej wlasnorqcznym podpisem'
pelnomocnictwo doty cz1ce Wykonawcy do podpisania oferty powinno byd dol4czone
do oferty, o ile upowaZnienie nie wynika z innych dokument6w skladanych
w postgpowaniu. Pelnomocnictwo powinno by(, przedstawione w formie oryginalu
lub notarialnie poSwiadczonei kopii.

7,

Dokumenty i oSwiadczenia skladane przez Wykonawcg na wezwanie Zamawiajycego
w celu potwierdzenia okoliczno3ci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Vzp, doiylz{ce
Wykonawcy, oSwiadczenie o przynalehnoSci lub braku przynaleanoSci do tej samej-grupy
kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Pzp, skladane sa w orvginale

8.

PoSwiadczenia za. zgodnoSd z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wieniaw zakresie dokument6w lub
o5wiadczeri, kt6re kazdego znich dotyczq.
PoSwiadczenie za zgodnoSi z orygrnalem nastgpuj e przez opatrzenie kopii dokumentu
lub
kopii oswiadczema, sporzqdzonych w postaci papierowej, wlasnorgc tny^podpisem.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekScie oferty muszE byc parafo.un. wlasnorEcznie

'

9.
10.

przez osobg podpisuj4c4 ofertg.

Ofertg nale?y zloIyd

l1

w jednej kopercie oznakowanej nazwq Wykonawcy

zaadresowanej i podpisanej w spos6b nastgpuj4cy:

oraz

w Biallzm:stoktr, Departament O6il."gfurrgd"
ul. Slonim.ska 1, 15-950 Bialystok, pok6j nr 03 (sekretariat)
Oferta w postgpowaniu, pn.:
ooDostalva 2 samochod6w do ulggdu,Miejskiego w Bia$mstoku"
Nie otwierad przed dniem: U.tt t #,ttZOtg rlOo godz.l0:00
Urzqd, Miej,ski

12.

Wykonawca moh% przed uplywem terminu skladania ofefi, wprowadzi

c zmiany
lub wycofad zloZonqprzez siebie ofertg.
13. Oferty, oraz wszelkie oSwiadczenia i zaSwiadczenia d,olqczone do niej s4 jawne
w trybie
afi. 96 ust. 3 ustawy, z v,ryjqtkiem informaeji stanowi4cych tajemnicg pizedsigbiorrt*u
w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca skladaj4c
ofertg zasttzegl w odniesieniu do tych informacji, 2e nie mog4 byi one udostgpnione
oraz Wkazal, i2 zastrzezone informacje stanowi4 tajemnicg przedsigbiorstwa. Infoimacje
zastze2one powinny byi w sposob trwaly oddzielone i oznaczone iako czesi niejawna
ofert)2.

Uwaga:

Wykonawca zastrzegai4c tajemnicg przedsigbiorstwa zobowi4zany jest wykaza(,
tzn. udowodnid w zloLonej ofercie, iL zastrzeiLone informacje stanowi4 tajemnicg
przedsigbiorstwa, np. poprzez zal4czenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie
dowod6w. Samo zabezpieczenie informacji poprz ez wloitenie do oddzielnej koperty
i oznaczenie jako czgsd niejawna oferfy nie jest wystarczaj4ce do uznania przez
Zamawiai?cego' 2e Wykonawca wykazal dzia\ania jakie pod;al w celu zachowania

poufnoSci.
14.
15.

wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zwiqzane zprzygotowaniem oferty.

Skladanie ofert pvzez Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych rie o udzielenie
zam6wienia (dofyczy wsp6lnikriw sp6lki cywilnej oraz konsorclum;: '
1) Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiegai sig o zam6wienie publiczne (dotyczy wsp6lnik6w
spdrlki cywilnej oraz konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy usianawiaj4

pelnomocnika do

reprezentowania ich
w
postgpowaniu
o udzielenie zam6wienia albo do reprezentowania w postgpowaniu i zawarci'iumowy
w sprawie zam6wienia publicznego (pelnomocnictwo naleLy dol4czy(. do oferty).

a\

Dokument pelnomocnictwa okreSlaj4cy jego zakres powinien by6 przedlohony
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnoid z oryginalem przez notariusza
i podpisany przezmocodawcE (osobg ftzycznqlub osoby reprezentuj4ce osobg prawn4).

Wszelka korespondenqa oraz rozltczenia dokonywane bgd4 wylqcznie z podmiotem
wystgpuj 4cym j ako r epr ezentant po zo stalych - p elnomo cnikiem.

4) Wypetniaj4c formularz oferlowy oraz inne dokumenty powoluj4ce sig na
,,Wykonawcg" w miejscu ,nazwa i adres Wykonawcy" nale?y wpisad dane dotycz4ce
Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o zam6wienie.
5) Wykonawcy ponosz4 solidarn4 odpowiedzialnoSi za wykonanie umowy.

XV[.
1.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKI.ADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertg naleLy zloLy(. w siedzibie Zamawiaj4cego, tj.z Urz4d Miejski w Bialymstoku,
Departamrpt O,b;lugi Urzgdu, ul. Slonimska 1, pok. nr 03 (sekretariat),
do dnia Q!1,. t 4,4! t 2019 r, do godz. 09as. Dorgczenie oferty do innego miejsca
nrZ wskazane nie jest r6wnoznaczne ze zlohenrem oferly w spos6b skuteczny. Oferty
otrzymane przez Zamawtajqcego po terminie zostanE Wykonawcy zwr6cone.

2. Ofwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego, tj.: Urz4d Miejski
w Biatymstoku, Depaytamg4t Obslugi Urzgdu, ul. Slonimska 1,, pok. nr 03
3.
4,

(sekretariat), w dniu U!t. I /.1# I 2019 r. o godz. 1000.
Podczas otwarcia ofert podaje sig imig i nazwiskolnazwQ (firmg) oraz adres (siedzibq)
Wykonawcy, kt6rego oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczqce ceny oferty
oraz pozostalych kryteriow oceny ofert.
Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawrajqcy zamieszcza na stronie internetowej
informacje o, ktorych mowa w pkt 3 oraz o wysokoSci kwoty przeznaczonej na
sfi nansowanie zam6wienia.

XVIII.

1.
2.
3.
4.
5.

OPIS SPOSOBU OBLTCZENIA CENY

Cena ofertowa (dotyczy obu czE(;ci zam6wienia) powinna obejmowai pelny zakres
dostawy okreSlony w rozdziale III SIWZ i uwzglgdniai wszystkie koszty zwtEzane z

wykonaniem przedmiotu zam6wienia.
Cena ma byc wyralonaw zt polskich brutto zuwzglgdnieniem naleZnego podatku VAT.
Dla por6wnania ofert w obu czgSciach Zamawiajqcy przyjmuje ceng oferlow4 brutto,
okreSlon4 w formularzu ofertowym - za\1cznik nr 2 do SIWZ.
W wyniku nieuwzglgdnienia okolicznoSci, kt6re mogQ wplyn4i na ceng przedmiotu
zam6wienia, Wykonawca ponosi6 bgdzie skutki blgd6w w ofercie. Wykonawcy zaleca sig
zapoznanie z przedmrotem zam6wienia w celu skalkulowania ceny oferty z nale?yt1
starannoSci4.

JeLeli zloZona zostanie oferta, kt6rej wybor prowadzii bEdzie

do powstania

u Zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w
i ustug, Zamawrajqcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowi4zek rozhczyc, zgodnie z tymr
przepisami. Wykonawca, skladaj4c oferlg, informuje Zamawrajqaego, czy wyb6r oferty
bgdzie prowadzi(, do powstanta u Zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego, wskazuj4c
nazwg Qodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczente bEdzie prowadzii
do jego powstania, orazwskazuj4c ich wartoSi bez kwoty podatku.

XIX. OPIS KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Przy wyborze ofefty, w kaZdej czgSci zam6wienia, zamawrajqcy bEdzie sig kierowal
nastgpuj4cymi kryteriami oceny oferl:

1)

Cena ofertowa (Co)

- 60 'A
2) DlugoSi okresu gwarancji na silnik i podzespoly mechani czne - 20 'h
3) WielkoSi zuzywanej energii (w cyklu l4czonym) - l}'h
4) WielkoSi emisji dwutlenku wqgla - 5'h
5) wielkosd emisji zanieczyszczeri: tlenk6w azotu ( Nox), wgglowodor6w
i cz4stek stalych * 5'

Q.{MHC)

gdzie 17o=1 pkt

Ad 1) ocena ofert w kryterium,,cena ofertowa" nast?pi wg nastgpuj4cego wzoru:
(C min/Co) x 60 pkt
gdzie:
C min - najnizsza cena spoSr6d ofert nieodrzuconych
Co - cena oferty badanej
Oferta moLe uzyskad w zakresie kryterium ceny maksymalnej iloSd 60 punkt6w.

Ad2) ocena oferl w kryterium ,,dlugoSi okresu gwarancji na silnik i podzespoly mechani czne"
(w mi e s i 4c ach), przepr ow adzona b gdzi e zgo dni e z formulq:

Liczba miesigcy gwarancji na silnik
podzespoty mechaniczne

i

24
miesi4ce

36

48

miesigcy

miesigcy

0

l0

20

Liczba punkt6w

Oferta mote uryskad w zakresie tego kryterium max. 20 punkt6w.
Ad 3) Ocena w zakresie kryterium ,,wielko$i zu|ywanej energii (w cyklu lqczonym)" zostanie
dokonana na podstawie wypelnionego ,,Formularza oferty i zloaonej w nim deklaracji
Wykonawcy. Liczba punkt6w, jak4 mo|na uzyskad w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie poniZszego wzoru:
naj niLsze zu2y cie

Liczbapunkt6w: -----.---:--------

e

n

ergi

i

sp o Sro

d zlo

Lo ny

ch o f ert

------zuLycie energii
zadeklarowane w ofercie badanej

x l0 pkt

Oferta moLe uzyska6 w zakresie tego kryterium max. 10 punkt6w.
Ad 4) Ocena w zakresie kryterium ,,wielkoS6 emisji dwutlenku wggla" zostanie dokonana na
podstawie wypelnionego ,,Formularza oferty i zlohonej w nim deklaracji Wykonawcy.Liczba
punkt6w, jakq molna uzyska(, w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego
wzoru:
nqnilsza wartoSi emisji dwutlenku wggla spoSr6d zlo2onych ofefi
Liczbapkt.:
x 5pkt
wartoSi emisji dwutlenku wggla zadeklarowana w ofercie badanej

Oferta moi,e uzyskad w zakresie tego kryterium max. 5 punkt6w.

Ad 5) Ocena w zakresie kryterium ,,wielkoSi emisji tlenk6w azotu ( NOx), wgglowodor6w
G\fMHC) i cz4stek stalych" zostanie dokonana napodstawie wypelnionego ,,Formularuaoferty"
i zlohonej w nim deklaracji Wykonawcy o wielkoSci emisji tlenkow azotu, tlenk6w wggla,
cz4stek stalych i wgglowodor6w niemetalowych. Liczbapunkt6w, jakqmolna uzyskai w tym
kryterium zostanie obliczona na podstawie poniZszego wzoru:
naj niLsza warto

Liczbapkt.=

warlo Si emi

S

i

em i sj

i

zanre czy

szc z

eri

sp o S 16

d

zI o Zony

ch o fert

--- x5pkt
sj

i

zanreczy szczefi zadeklarowana

w o ferty badanej

Wym6g kryteri6w oceny ofert dotycz4cychwielkoSci zuirywanej energii, emisji dwutlenku
wggla oraz emisji tlenk6w azotu (NOx), wgglowodort6,w (NMHC) i cz4stek statych naleiry
odczytywad w zwi4zku z dyrektyw42009l33lWE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczgdnych
pojazd6w transportu drogowego (Dz, Urz. UE L 120
z dnia 15.05/2009 r. i
Rozporz4dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 10 maja 20ll r,
w sprawie innych
ni2 cena obowi4zkowych kryteri6w oceny ofert w odniesieniu do niekt6rych rodzaj6w
zamtiwieri publicznych (Dz.U. Nr 96, poz. 559).
Za najkorzystniejsz4 uznana zostanie oferta, kt6ra spelni wymagania SIWZ oraz uzyska
najwy itsz4 iloSci4 p un ktriw.
2. IloSi punkt6w w poszczeg6lnych kryteriach zostanie zaokt4glona do dwoch miejsc

3,

4.
5.

6,

po przecinku.
JeLeh nie bgdzie molnawybrai oferly najkorzystniejszej zuwagi na to, ze dwie lub wigcej
ofert bgdzie przedstawialo taki sam bilans ceny oraz pozostalych kry.teri6w, Zamawraj4cy
spoSrod tych ofert wybrerze ofertg z niLszq cenq, a w przypadku gdy wykonawcy ztoZylt
oferty w takiej samej cenie - Zamawiajqcy wezwie do zloLenia dodatkowych oferl
cenowych.
W toku oceny ofeft zamawiaj4cy moZe Zqda(, od wykonawcy wyja5nieh dotyczqcych treSci
zloZonej oferty.
Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji migdzy zamawiajqcym a wykonawc4,
dotyczqcych zlohonej oferty oraz, z zastrzeleniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie
jakichkolwiek zmian w jej treSci.
Zamawrajqcy poprawia w tekScie oferty omyiki na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp,
nrezwlocznte zawradamiaj4c o tym Wykonawcq, kt6rego oferta zostalapoprawiona,

XX. INFORMACJE O

FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPEI,NIONE PO WYBORZ OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIF' Z AMOWIENIA PIJBLICZNE GO.

1,

2.
3.

Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamlwien publicznych orcz SIWZ
i zostala oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawrajqcy przeSle faxem lub poczt4 elektronicznq zawiadomienie o wyborze oferty
wszystkim Wykonawcom, kt6rzy ubiegali sig o zam6wienie.
Zamawtajqcy mohe 24dad od Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana umowy
reguluj 4cej wspolpracg podmiotow wystgpuj 4cych wsp6lnie.

XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA
WYKONANIA UMOWY - nie dotvczv

NALEZYTEGO

XXII. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1

.

2.

Srodki ochrony prawnej , przysluguj 4 Wykonawc y , a takhe innemu podmiotow i, jeheh ma
lub mial interes w uzyskaniu zam6wienia oraz poni6sl lub moze ponieSi szkodg w wyniku
naruszenia przezZamawiaj4cego przepis6w ustawy Pzp, awobec ogloszenia o zam6wieniu
orazSIWZ przysluguj4 r6wniez organizacjom wpisanym na listg, o ktorej mowa w art. 154
pkt 5 ustawy Pzp.
Odwolanie - zgodnie z przepisami art. 180 - 198 ustawy Pzp.
1) Odwolanie przysluguje wyl4cznie wobec czynnoSci:
a) okreSlenia warunk6w udzialu w postgpowaniu;
b) wykluczenia odwoluj4cego zpostgpowania o udzielenie zam6wienia;
c) odrzucenia oferty odwoluj4cego;
d) opisu przedmiotu zam6wrcma;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2) Odwolanie powinno wskazywad czynnoSd lub zaniechanie czynnoSci zamawiaj4cego,
kt6rej zarzrLca sig niezgodno{l z przepisami ustawy, zawierac zwigzLe przedstawienie
zarzut6w, okreSlai l4danie oraz wskazywai okolicznoSci faktyczne i prawne
uzasadnial qce wnie sienie o dwolania.
3) Odwolanie wnosi sig do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnorgcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4) Odwoluj4cy przesyla kopig odwolania zamawiajEcemu przed uplywem terminu
do wniesienia odwolania w taki spos6b, aby m6gtr on zapoznac siq z jego treSci4 przed
uplywem tego terminu. Domniemywa sig, iz zamawraj4cy mogl zapoznat siE z tre6ci4
odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jeleli przeslanie jego kopii
nast4pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u2ycru Srodk6w komunikacji
elektronicznej.
5) Terminy wniesienia odwolania:
a) w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynnoSci zamawiaj4cego
stanowi4cej podstawg jego wniesienia - jeZeli zostaly przeslane w spos6b okreSlony
w afi. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdame drugie albo w terminie 10 dni - jeheli zostaly
przeslane w inny spos6b,
b) wobec treSci ogloszenia o zam6wienn oraz postanowieri specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia, wnosi sig w terminie 5 dni od dnia zamreszczenta
ogloszenia w Biuletynie Zamowieh Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia na stronie internetowej,
c) wobec czynno6ci innych ni2 okreSlone w lit. a i lit. b wnosi sig w terminie 5 dni
od dnia, w kt6rym powzigto lub przy zachowaniu nale|ytej starannoSci moZna byio
powziqc wiadomo6i o okolicznoSciach stanowi4cych podstawg jego wniesienia,
d) jezeli Zamawiaj4cy nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwolanie wnosi sig w terminie:
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowiert Publicznych ogloszenia
o udzieleniu zam6wienia,
1 miesi4ca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiaj4cy nie zamie3cil
w Biuletynre Zamowreri Publicznych ogloszenia o udzieleniu zam6wienia.
6) Szczeg6lowe zasady postgpowania po wniesieniu odwolania okreSlaj4 stosowne
przepisy Dzialt VI Rozdzialu 2 ustawy Pzp.
7) Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowa6
Zamawiajqcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci podjgtej przez niego

t0

3,

na kt6re
lub zaniech arr1a czynnosci, do ktorej jest zobowiqzany na podstawie ustawy,
nie przystuguje odwolanie na podstawie art, 180 ust. 2 ustawy Pzp.
Skarga do s4du- zgodnie z przepisami art. 198a - 1989 ustawy Pz!
1) Na orzeczenieKiajowej tzUy Odwolawczei, stronom orazuczeslnikom postqpowania
odwolawczego przysiuguje skarga do s4du'
2) SkargE wnosi sig do s4du okrEgo*igo wlaSciwego dla siedziby albo miejsca
Prezesa lzby
zamieszkania zamawiaj4cego. Skargq wnosi sig za poSrednictwem
u oit"""eniarzby,przesylaj}cjednoczeSnie jej odpis
w terminie 7 dni od dnia dorgcz
"n
przeciwnikowi skargi. Zloaenie skargi w plac6wce pocztowej operatora wyznaczonego
jest r6wnoznaczne
w rozumieniu ustawy z dnia23 listopada20l2 r. - Prawo pocztowe
z jej wniesieniem.

XKII. ZAMAWIAJACY

DOPUSZCZA SKI-ADANIE OFERT CZDSCIOWYCH:

XXIV.

ZAMAWIAJACY
WARIANTOWYCH.

NIE DOPUSZCZA SKI,ADANIA

OFERT

XXV. PROJEKT UMOWY
do podpisania
wykonawca, kt6ry przedstawi najkorzystniejsz4 ofertg, bqdzie zobowiqzany
nr 5 do SIWZ'
umowy zgodnie t" tu!.q"tony* pto3"ktem umowy stanowi4cymzal'
wykonawca'
przez
2. Zlokenieor.rty jest r6wnowa2ne zpeLnEakceptacj4 umowy

i,

XXVI. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE:

1.

2"

3.
4.
5.

Zawarciaumowyramowej,
Udzielenia zam6wieri, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
Rozliczefr w walutach obcYch,
Aukcji elektronicznej,
Zwrotukoszt6w udzialuw postqpowaniu'

XXV[. KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJACA Z

PRZEPISOW

ROZPORZADZENIAPARLAMENTUEUROPEJSKIEGOIRADJ^Iq?
20|6|6T9ZDNIA2TKWIETNIA2016R.wSPRAWIEOCHRONYoSoB
FIZYCZNYCH W ZWIIZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

OSOBOWYCH I W SPRAW1E SWOBODNEGO PRZEPI'YWU TAKICH
DANYCHORAZUCHYLENIADYREKTYWY9SI46twE
i Rady (uE) 20161679
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz4dzenra Parlamentu Europejskiego
zdnra27 kwietnia2016 r. * riru*ie ochrony osob frzycznych w zwiqzku,zprzelwarzamem
oraz uchylenia
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
Jyr.t,y*y g5l46lwE (ogolne rczporzqdzenie o ochronie danych) (Dz' Urz' UE L 119

204.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO"' informujg, ze:
1) administratorem'paniipana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, urz4d
Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok;
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: tJrzqd Miejski w Bialymstoku'
ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok, tel. 85 819 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok'pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzanebEdqna podstawre art.6 ust. 1 lit' c RODO w celu
zw r4zanym z prowadzeniem niniej s ze go p o stqpowani a;
4) odbiorcami Pani/Pana danych otoUo*ytft bqd4 osoby lub podmioty, kt6rym udostEpniona
ust' 3 ustawy Pzp;
zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o ar1. 8 oraz art.96
11

5\ PanilPanadane osobowe bgd4przechowywaneprzezokres
wynikaj4cy zprzepis6wprawa
doty czqcy ch archiwizacj

6)

i;

obowi4zek podania przez PaniqlPana danych osobowych bezpoSrednio panilpu-n
dotyczEcych jest wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach usiawy pzp,
zwi4zanym

z

udrialem w postEpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznegl; konsekwencje
niepodania okreSlonych danych wynikaj4 zustav,ry pzp;
7\ w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyije nie bgd4 podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie
b)

ar1r. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych pani/pana
dotyczEcych,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z tego prawa nie moze skutkowai zmianqwyniku postgpowan
ia, zm|anq
postanowieri umowy, oraz nie mohe naruszal integralnodci piotokolu. jego
i
zalqcznikow),

c) na podstawie arl. 18 RODO prawo

9)

zqdania od administratora ograniczenia
przetwanania danych osobowych z zastrzeleniem przypadk6w, o kt6iych
mowa
w art. 18 ust.2 RODO (prawo do ograniczeniaprzetwarzanianie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzyst ania ze Srodk6w
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagrnawahne wzglgdy interesu publicznego UE lub paristwa czionkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy izna
Pani/Pan, 2e ptzetwarzanie danych osobowych Pani/Pan a dotyczqcych
narusza przepisy
RODO;
nie przysluguje Pani/Panu:
a) w zwi4zkuz att, IJ ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszeniadanych osobowych, o kt6rym mowa w aft. 20 RoDo,
c) na podstawie art' 21 RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstaw4 prawnEprzetwarzania Pani/Pana danych osobowych jesi
art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

XXUII.

POSTANOWIENIA KONCOWE
w sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
zastosowanie maj4 przepisy ustawy Prawo zamowie| publicznych i przepisy
wykonawcze
do tei ustawv.

SPIS ZAI,ACZNIKOW DO SIWZ:
I
Szczeg6lowy opis parametrdw technicznych i wymaganego wyposazenia
samochodu dla I i II cz. zamowienia

)

zal4cznik nr l
I
'2) Formularz ofertowy - zal1cznik nr 2
3) OSwiadczenie wstgpne Wykonawcy zal4cznik nr 3
4) Informacja dotycz4ca przynaleznoSci- /lub nie do grupy kapitalowej

5)

Projekt umowy - zal4cznik nr

-

zalqcznik nr 4

S

EZVDENTA MIAST'4.
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