MSAST$ ETAT"YSTCIK
Bialystok,.2I. istopada

2020 r.

Nr sprawY: OBU-IV.21 l'34'2070

NIA

ZAMO
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
(zwanadalej
"SfWZ")
na wykonanie dostawY, Pn':

do Urzgdu Miejskiego w B tymstoku"
,,Dostawa samochodu {vbrydowego

I" NAZWA r ADRES ZAMAIWIAJdCEGO:
Miasto BialYstok
ul. Slonimska 1
15-950 BialYstok
Sprawg Prowadzi:
UrzqdMiej ski w BialYmstoku
Departament Obslugi Urzqdu
ul. Slonimska 1, 15-950 BialY$to
tel. nr 85 869 6232, fax nr 85 869 6202
www.bip.bialystok.Pl
e-mail : obu@um.bialystok'Pl
Osoby do kontakt6w:
tel. 85 869 6t 81,
w sprawach merYtotY cznYPh: Jaroslaw Karpiirski,
tel. 85 869 62 42,
w sprawach ProceduralnVlh: Elwira Pulawska,
Marek Krawc6w, tel. 85 879 72 37 '
I

rI. TRYB POST$POWANIA:
nieplekra"-"1i?::.1
P rzetarg nieo granicro*ty o1 wartoSci
51::Ir, :
8 ustawy prawo zam6wiefipubliczn

;ffiff, ilil;**.

"ir.

r1

w

przePisach

ust.

2004^r' Prawo
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia
(Dz. U. 22019 r., poz. I8a3 fe zm) zwanadalej "ustawqPzp"'
Zamaw ialqcy

nej

przewidui e zalsto sow ani e pro cedurY

"o

dwr6 conej

za

"' o

wieri publicznYch
mowa

w art.24aa

ust. 1 ustawy P'zP.

b

ilI.
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XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKI,ADANIA
I OTWARCIA OFERT

uje przeslanie
uwagi na ogl{szony stan epidemii, Zamawiai*cy pr(
,f"rt ,^ poSrednictwem lperatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
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oferty w spos6b skuteczny, Oferty otrzymane przez Zwnawiajqcego

UWAGA:

1.

2.

Z

nr 10 Urzgdu Miejskiego w Bialrrmstok ul. Slonimska 1;
ofert bgdzie dostgpna * anirQ/.r.lil 020 r. od godz.
12:00 na stronie:

HlHM9
MR
nnel/U
httns:
3. BezpoSrednio przed otwarfciem ofert Zamawiajqcy podaje kwo

4.
5.

przezfiaczyd na sfi nansowanie zam6w renta'
Fodczas otwarcia ofert poddje sig imig i nazwisko, razwq (firmE)
Wykonawcy, kt6rego ofertd jest otwierafia, a takze informacje dot'
oraz pozostalych kryeriow gceny ofert.
Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajqcy zamreszcza na st
informacje, o kt6rych mowa w Pkt 4.

jakq

zamierza

adres (siedzibg)
ceny oferty

e

mtemetowel

xvIII.

1.
2.
3.
4.

OPIS SPOSOBU OBTITCZENTA CENY
e III SIWZ
Cena oferty powinna obejr|owai pelny zakres dostaw okreslony w
wienia.
przedmiotu:
i uwzglgdniaf wszystkie kolzty zwiqzane z wykonaniem
podatku VAT.
Cenama byf wyrulonaw zlpolskichbrutto zuwzglgdnieniem naleln
tto. okreSlona
ofertow4
cenq
Dla porownania ofert famawiaj}cy przyjmuje
w formularzu ofertowym, oddzielnie zakaadq cz9*6 zarn6wienia.
W wyniku nieuwzglgdnierlia okolicznoSci, kt6re mogq wplynq' n ceng przedmiotu
\ ykonawcy zaleca
zam6wienia, Wykonawca fonosii bgdzie skutki blgd6w w ofercie.
znale?ytq
sig zapoznanie z przedmiotem zam6wienia w celu skalkulowania cen oferty
starannoscl4.

Jeaeli zloaona zostanie oferta, kt6rej wybor prowadzi'
5. Ieaeli

bqdi
bqd
op
przepisami
u Zarnawtajqcego obowi4zku podatkowego zgodnie z
i uslug, zarrtawiajqcy w c{lu oceny takiej oferty doliczy do przedsta
podatek od towarow i Jslug, kt6ry mialby obowi4zek tozliczy<
przepisami. Wykonawca, gkladaj 4c ofertg, informuj e Zarrtaw tai4cego
bgdzie prowadzii do powEtania u Zamawiaj4cego obowi4zku podatl
nazwl irodzai towaru lud ushgi, ktorych dostawa lub swiadczenie
do jego powstania, orazwtkatuj?c ich wartos6 bez kwoty podatku.

xIX. OPIS KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. przy wyborze oferty zamdytqqcy bgdzie sig kierowal nastgpuj4c
ofert:
1) Cena ofertowa (Co) - 6p %
2) Dtugos6 okresu gwaranpji na silnik i podzespoly mechaniczne - 20
3) WielkoS6 zuzywanq enprgii (w cyklu lqczonym) - 5o/o
4\ WielkoSi emisji dwutleirku wggla - I0%
5) WielkoSi emisji zanied,zyszczefr: tlenk6w azotu ( NOx), wqgl
cz4stek stalych-5Yo

Ad 1) ocena ofert w kryterium ,,cena ofertowa" nast?pi wg nastqpuj?cego

do

powstania

tku od towar6w
roneJ w nleJ ceny
zgodnie z tymr
czy wyb6r oferly
wego, wskazuj4c
bgdzie prowadzil

kryteriami oceny

or6w (NMHC) i

(C midCo) x
gdzie:
C min - najni
Co - cena ofi

pkt x 60%
cena spoSr6d ofert nieodrzuconvch
badanej

Oferta mole

w zakresie kryterium ceny maksymafiej iloSi 60 punkt6w.

Ad 2)

ocena ofi
w kryterium ,,dlugoSd okresu
mechaniczne" (w iesi4cach)
Maksymalna i

Liczba miesigcy

gwar{ncji na silnik

i

podzespoly

punkt6w w zakresie tego kryterium Wynosi 20 punkt6w

arancji na silnik

mechaniczne

i

podzespoly

Liczba punkt6w

Ad 3)

Ocena w
zostanie dokonan
deklaracji Wyk
obliczona na

e kryterium ,,wielkoSi

zu?ywanej
gii (w cyklu lqczonym)"
na podstawie wypelnionego,,Formularza oferty i zlohonej w nim
cy. Liczba punkt6w, lakq mohna uzyskpi w tym kryterium zostanie
'ieponi2szego wzoru:

Liczbapunkt6w:

::::::::_:::!:"__^ergiispo6r6dztozonlchoferr
zu.ycieenergii

Ad 4) Ocena w
podstawie wypelni
punkt6w, jak4
wzoru:

rrili;;;;;;t;

ffi;;;j----

.t

;ie kryterium ,,wielkos6 emisji dwutrenkr| wggla" zostanie dokonana
na
go ,,Formularza oferty i zlolonej w nim
wykonawcy.
Liczba
{ekraracji
uzyskai w tym kryterium zostanie oblicpona na podstawie ponizszego

Liczbapunkt6w =

Ad 5) Ocena w
esie kryterium ,,wielkosi emisji tlenk6w
{zotu ( Nox), wgglowodor6w
(NMHC) i czastek stalych" zostanie dokonana na podstawip
wypelnionego ,,Formularza
oferty" i zlolonej nim
rm deklaracji
oeKlaracJl wykonawcy
wyl(onawcy o wielkosci
wielko$ci emisji tlenk6w
tlenk6w azotu,
azotu, tlenk6w
wggla, cz4stek stal
i wgglowodor6w niemetalowych. Liczb afiunt to*, jakq mohna uzy ska6
w tym kryterium
ilrro
nie oollozona
obliczona na poostawle
podstawie poruzszego
ponizszego wioru:
wVoru:
naJ

Liczbapunkt6w =

:::::y:::-:Tllizanieczyszczerisposr6d,zLo2onychof
wartosi emisji

2.

IloS6 punkt6w
po przecinku.

w

ert

"^*;;;;;;;;;;;-;;;;J; ;;;il;"*

-- x 5

poszczeg6lnych kryteriach zostanie z{okr4glona do dw6ch miejsc

Jezeli nie bgdzie mohna u,iybra6 oferty najkorzystniejszej z uwagi nr to, 2e dwie lub
kryteriow,
wigcej ofert bgdzie przed$tawialo taki sam bilans ceny oraz pozos
Zamawiaj4cy spoSr6d tych ofert wybierze ofertg z niasz4 cenq, a \ przypadku gdy
wykonawcy ztoZylt oferty w takiej samej cenie Zarnawtajqcy we wie do zlozenta
dodatkowych ofert cenowYgh.
/1
dotycz4cych
W toku oceny ofert zamajviaj4cy mole z4da(' od wykonawcy wyjaS
tr ei:ci zlohonej o ferty.
a wykonawc4,
5. Niedopusz czalne jest proivadzenie negocjacji migdzy zarnawiajqcyt
dotycz}cych zloaonej ofgrty oraz, z zastrzeaeniem art. 8l ust. 2 ustawy Pzp,
dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treSci.
6. Zamawiajqcy poprawia w Nekscie oferty omytki na podstawie art. 87 . 2 ustawy Pzp,
niezwlocznie zawtadamiaj{c o tym Wykonawcg, kt6rego oferta zosta poprawiona,

a

J.

-

xx.

TNFORMACJE

O rbnualNosclAcH, JAKIE POW

ZOSTAf
CIA UMOWY

NY

DOPEtr,NIONE PO WYBORZ OFERTY W CELU ZAW}
W SPRAWIE ZAMOWTNNT.q' PIJBLICZNEGO.
1. Zwtawialqcy udzieli zamofvienia Wykonawcy, kt6rego oferta odp iada wszystkim
wyrnaganiom przedstawionN'm w ustawie Prawo zam6wieri publicz ych oraz SIWZ
rzostaLaocenionajako najkdrzystniejsza w oparciu o podane kryteria w boru.
2. Zamawiqqcy przesle faxenf lub pocztq elektroniczn4 zawradomienie wvborze ofertv
wybrana umowy

NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY.

iotowi, jeheh ma
szkodg w wyniku
ogloszenia
na listg, o kt6rej

2.

mowa w art. 154 pkt 5 ustawY PzP.
Odwolanie - zgodnie z prCepisami art. 180 - 1"98 ustawy Pzp'
1) Odwolanie przysluguje YyLEcznie wobec czynnoSci:
a) okreslenia warunk6r,y udzialu w postqpowaniu;
b) wykluczenia odwohij?cego z postqpowania o udzielenie z
c) odrzucenia oferty o{woluj4cego;
d) opisu przedmiotu zaPn6wienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2) Odwolanie powinno wslazylvai czynnosi lub zaniechanie czynno zarfLawrEqcego)
przedstawienie
ktorej zarz)Lca sig niezgbdnos(, z przepisami ustawy, zawieral zwi
I prawne
fa
tyczne
zarzit6w, okreslai Zidanie oraz wskazyrvai okolicznoSci
uzasadniaj 4ce wniesienie odwolania.
w posti papierowej albo
3) Odwolanie wnosi sig dp Prezesa 1zby w formie pisemnej
L^-,-^,-^^-^podpisem albo
w postaci elektronicz\ej, opatrzone odpowiednio wlasnorqczn
kwalifi kowanym podpi gem elektronicznyrn'

4) Odwotuj4c
do wniesie
taki spos6b, aby m6gl on
sig z jego treSci4 przed
uplywem go terminu. Domniemyr,va sig, iL zamawia
mo$ zapoznai sig z Iresciq
odwolania
uplywem terminu do jego wniesi a, je2eli przeslanie jego kopii
nast4pilo
rued uplywem terminu do jego wni iienia przy u?yciu Srodk6w
komunikac i elektronicznei.
s) Terminy w iesienia odwolania:
a)w
nie 5
/ dni
urrr od
vu dnia
u'r* przeslania
pLLwsl.rrra informacji ()
o czynnodci
Ozynnoscl zarnawraJ4cego
zamawiaj
stanowi
podstawg jego wniesienia'uurlrlilgJr
jezeli zosraly przeslane
spos6b
okreSl yw art. 180 ust.5 ustawyPzp zdanie drugie albo w terminie to
ani jeheli staly przeslane w inny spos6b,
b) wobec 'esci ogloszenia o zam6wieniu oraz postlnowieri specyfikacji istotnych
w
w zun6wienia, wnosi sig w terminie s dni od dnia zamieszczenia
oglosze ia
Biuletynie zamowieh publicznyqh lub specyfikacji istotnych
st
zqmArtrio-io
warunk w zam6wienia -o
na cf+nsi^
stronie :^+^*^+^--.^:
internetowej,
c) wobec rynnoSci innych niz okreSlone w lit. a i lii. b wnosi sie w terminie
5 dni
od dnia w kt6rym powzigto lub przy zachowani{r nalezyej starannosci molna
byto
wziqc wiadomosi o okolicznosciach
Ntanowi4cych podstawg jego
wniesi la,
d) jezeli
mawiajqcy nie przeslal wykonawcy zati,iadomienia o wyborze ofertv
- -: sig
^l--.^1^-^.: ^ ----^
-! w terminie:
nqkorz ,+-;^:^-^:
tniejszej odwolanie
wnosi
15
ui od
uu dnia
uuril zaureszczenla
zarnieszczenia w Biuletynie
Sluletynle z@dwietpublicznych
Larrlowrcfi publicznych ogloszenia
o
;ieleniu zam6wienia,
I
esi4ca od dnia zawarcta umowy,
Zamawiaiacy nie zamieScil
wB rletynie zamowieh Publicznych o glo szenia o udzi eleniu iam6wienia.
6) Szczeg6lo t zasady postgpowania po wniesieniu odwolania okreslaia stosowne
przepisy Dz alu VI Rozdziatu 2 ustawy P zp.
7) Wykona
moie w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowai
Zamawiaj
go o niezgodnej z przepisarni ustawy clynnosci podigtej przez niego
nia czynnosci, do kt6rej jest zobowi4zany ha podstawieustawy, na kt6ie
nie
rje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2 rlstawy pzp.
Skarga do s4d - zgodnie z przepisami art. l98a - l98g ustawy pztt
1) Na
e Krajowej Izby OdwoLawczej, stronom olaz uczestnikom postgpowanla
od
przysluguje skarga do s4du.
2) Skargq wngsi sig do
okrggowego wlaSciweg{ aU siedziby albo miejsca
.s4du
zamreszKanl2
zamieszkanla zamawiaj4cego. Skargg wnosi
wnosi sig za
za poSrednictwem Prezesa Izby
?yuYtaJqcego.
w terminie dry
od. dnia dorgczenia orzeczenia lzbyi przesylajEc jednoczeSnie jej
7

-

w

w

jeleli

3.

odpis przeliwnikowi skargi. Zlohenie skargi w plhcow.. p*rio*"3 operatora
wyznaczonl8o w rozumieniu ustawy z dnia 23 listop{da2012 r. - prawo pocztowe
jest r6wnozhaczne z jej wniesieniem.

XXIII. ZAMAWI+JACY NIE

DOPU SZCZA SKLADANIE OFERT CZESCTOWyCH.

il[Ti^.r'"1#,ffilAr4cY

NIE

DoPUSZczA SKLADANIA oFERr

XXV. PROJEKT I
IMowY
1' wykonawca, kf6rv przedstawil- najkorzystniejsza ofertp, bgdzie zobowiqzany do
podpisania umol'/y zgodnie z zalqczonym projektem umoty stanowi4cym
zal. nr 5 do
SIWZ.

10

2.

Zloaerneoferty jest r6wnowdzne zpelnq,akceptacj4 umowy

ptzezwyk

wc9.

XXVL ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE:

1. Zawarcia umowy ramowej,
2. Udzielenia zamowien, o ktolych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy pzf;,
3. Fozltczehw walutach obcY{h,
4. Aukcji elektronicznej,
5. Zwrotukoszt6w udzialu w postqpowaniu'
INFORMACYJNA WYNIKAJACA ^ ZL PRZEPISOW
ROZPORZADZENIA PARLAMENTUEUROPEJSKIEGO I RADY (UP]
z0t;t67s z nNLq. zz kwmTNIA 2016 R. w SPRAwIE oqHRoNY oSoB
FIZYCZNYCH W ZWT4ZKU Z PRZETWARZANI+M DANYCH
OSOBOwvCH I W SPRAW1E SWOBODNEGo PRZEPI],YWU TAKICH

Xxvll. KLAUZULA

DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95I46IWE

roz[orzqdzeni,a Parlamentu Europejskiego. i R{dy (UE.) 201919::
z-dnia27 kwietnia2016 r. w s{rawie ochrony os6b frzvczlv*,Y:*t#i:iO:::*.?:?::T
osobowych w sprqiie swobodnigo ptr"ptvrlu taficlduly?h-oraz uchylenia
Zgodnre

z

art. 13 ust. 1

i2

i

danych

Ui L 119:-s:r'
ayret<tyrvy ssl46lw1 (ogolne rtgzpotzqdzenie o 9chro1ie.d"l{th{?:^U.:f
(w
skr6cie,,RoDo"){informujg, ze:
z'2016r., sprost. o".iri.UE. L 7-27,str.222078 r.)
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, urzqd

1

Miejski

w Bialymstoku, ul' Stonimsla 1, 15-950 Bialystok;
2, sprawach z zawesu olhronv danvch-?::l:y:l 3:f.L:f::*T..I""1?5?:ff"'f1'
Slonimska
Bialyrnstok!,
z inspektorem ochrony darfych: IJrzqd Miejski
79,e-mall:bbi@um.b-ralystok.pl;, ,,,: __- ^^
15-950 Bialystok, tel.85 fie
3. Pani/Pana d.ane przet*ur"i1n" bqd4 w celu przeprowadzenia. zam6rtienia publicznego
20,04 t' stycznia Lvv't
29 srys'zrrLa
dma zv
zgodnie z ustaw4 z onra
RODO, Zgodnle
art. 6 ust. 1 |it. c) RODO'
na podstawie ar1.
prawo zam6wtefpublicznjch gZI) oraz w celu zawarcia umowy na {odstawie art. 6 ust'
1 lit. b) RoDo;
4. Pani/Pana dane osobowe bqd4 przechowywane:
(j"=t:Jl
I) przez okres 4 lat od Orfa'iatonczenia postgpowania o udzielenie zam6wi:."ii
ji
obejmuje
czas trwania umowy prieh,racza 4lata, okres przechowylvania d
umornfy) - zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp;
trwania umorniV)
czastrwania
caly czas
ktorym. p
lil,zonych od kofrca roku, w kt6rym.
pri", okres 5 lat liczonych
Z) przez
Po.tlgPo*anie .zostanie
o udzielefrie zamowienia;
postgpowania
z
zakohczone - w przypadku dokumentacji
zostfnie
rfruw zzrealizowana
w (r zuo
l(tur yrrr
roku, w ktoryl,ulowa
KOnOa rOKu,
od korica
IlCZOpyCn OO
l U tat litiopVch
przez Okfes
okres tO
3)) pfzez
3
.ulrru
zwtVrtychw postEpowaniu o udzielenie z.am6wfenia;
ptrypudku um6w zwtVrtVchw
w przypadku
4) w przypadku postgpoiyat'r finansowanych ze Srodkow unijnych przez czas Itwania

w

ls

w

ul'

-

' i

-

projektu;

5.

6.

pani/Pana dane bqdq Ldostqpniane podmiotom, kt6rym udo$tqpniona zostanie
Pzp orcz
dokumentacja postgporutliu w oparciu o art. 8 oraz art. 96 Ytt. I ustawy
podmiotom, t tOry- uamirJistrator powierzyi przetwarzanie danych nd mocy art.28 ust. 3
RODO;
Przysluguje Pani/Panu Prawo do:
ri "pra,io ao dostgpu do {anych, nazasadachokreslonychw art. 15_ lf9?9t
2) prawo do sprosiowanil danych,nazasadach okreslonych w afi..16 RODO;

:j pra*o do usunigcia danych (,,prawo do bycia zapomnian+-"), na zasadach
4)

okreSionych w art. 17 $'ODO;
prawo do ograniczeniaptzetwarzania,nazasadach okreslonych w prt' 18 RODO'

11

Przysluguje
nu prawo do wniesienia skargi
gi do
do orpanu nadzorczego, kt6rym jest
Prezes Urzgdu
y Danych Osobowych;
8. Podanie dan
osobowych jest wymogiem ustawouirrm. zwiaz,anvm
udzialem
tym, zwi4zanym z ndziqlotn
pos
udzielenie zam6wienia publiczneplo; konsekwencje niepodania
okreSlonych
pzp;
ych wynikaj
ryurr
wyrrlK:dJ44 z uswwy
ustawy yzp;
9. Dane osobowe nie bgd4 podiegaly zatrtomatyzowanemu
fodejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
7.

w

z

uo

XXVIII. POSTA

WIENIA KONCOWE

W

w

sprawach ni
lowanych
Specyfikacji Istotny'ph Warunk6w Zarn6wienia
zastosowanie maj4 przeplsy ustawy Prawo zamowiert publicznych
i przepisy wykonawcze
do tej ustawy.

l)

/)\
L)

sIw
Szczeg6lowy opis
Formularz o
OSwiadczenie

4)
5'l

Informacja dot
Projekt umowy - za

rametr6w technicznych i wymaganego wlposa2eni[ samochodu
- zalqcznlknr 2
Wykonawcy - zal1cznik nr 3
przynale2noici /lub nie do grupy kapitalowej
znik nr 5

-

zal4cznik

nr

_
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