Bytom 18.09.2019 r.

PM.3422.111.2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE
„II Konkursu ofert”
Podstawa prawna : Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest
w trybie konkursu ofert na podstawie Zarządzenia Nr 117/18 Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 14 marca
2018 r. Do konkursu ofert odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień
Publicznych art. 4 pkt 8) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2017r. poz. 1579 z późn. zmian. ) z wyłączeniem działu 6 ustawy – Środki ochrony Prawnej.
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30.000 EURO
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :
„Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych pięciodrzwiowych typu SUV dla potrzeb Straży
Miejskiej w Bytomiu”
I. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bytom ul. Parkowa 2 41-902 Bytom NIP626-298-85-82
Straż Miejska w Bytomiu, reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej z siedzibą w Bytomiu,
ul. Wrocławska 122., 41-902 Bytom
Organizator postępowania – Straż Miejska w Bytomiu
41-902 Bytom, ul. Wrocławska 122
tel. 032 281 18 24 wew. 64 fax. 032 281 19 13
adres internetowy : www.strazmiejska.bytom.pl
adres mailowy: pm@strazmiejska.bytom.pl
II. Informacje wprowadzające:
1. Straż Miejska w Bytomiu ul. Wrocławska 122 41-902 Bytom zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie konkursu ofert poniżej 30 000 EURO.
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2. Przedmiotem postępowania jest „Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych pięciodrzwiowych
typu SUV dla potrzeb Straży Miejskiej w Bytomiu” w zakresie określonym w punkcie III SIWZ.
3. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 117/18 Prezydenta Miasta
Bytomia z dnia 14 marca 2018 r oraz art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017.poz 1579 z późn. zmian ) z wyłączeniem działu 6 ustawy – Środki ochrony
Prawnej, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych pięciodrzwiowych
typu SUV dla potrzeb Straży Miejskiej w Bytomiu(miejsce dostawy Bytom 41-902, ul. Wrocławska 122).
2. Stosownie do wymogów Działu III Rozdziału 1a art.70a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo
o ruchu drogowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2017 r. poz.1260 z późn. zm.), samochód, przedmiot jego
wyposażenia i części winny posiadać świadectwo homologacji lub inny równoważny dokument, o którym
mowa w ustawie jw.
3. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji mechanicznej,
liczonej od dnia odbioru samochodu przez Zamawiającego. Przez gwarancję mechaniczną Zamawiający
rozumie nagłe, nieprzewidziane zepsucie się części, elementu, lub podzespołu objętego gwarancją, które:
uniemożliwia kontynuowanie bezpiecznej jazdy, unieruchomiło pojazd, uniemożliwiło ponowne
uruchomienie pojazdu.
Gwarancja w pozostałym zakresie winna być zgodna z kartą gwarancyjną producenta.
UWAGA : Ewentualne zmiany adaptacyjne samochodu nie mogą powodować utraty ani ograniczenia
uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji samochodów (gwarancji producenta).
4. Samochody objęte zamówieniem muszą posiadać następujące parametry :
a. samochody fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 lub 2019,
b. silnik benzynowy z:
- emisja dwutlenku węgla i emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz
węglowodorów muszą spełniać normę EURO 6,
- średnia wartość zużycia energii w cyklu łączonym:
nie większa niż 640 000 MJ na 200 000 km dla pojazdów z silnikiem benzynowym
(wyliczono zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie innych niz cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert do niektórych rodzajów
zamówień publicznych.) (Dz. U z 2011r. Nr 96, poz.559).
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c. skrzynia biegów: manualna,
d. pięciodrzwiowe nadwozie typu SUV,
e. prześwit min. 21 cm,
f. koło zapasowe, centralny zamek, szyby boczne sterowane elektrycznie,
g. ABS,
h. trójkąt ostrzegawczy,
i. dodatkowe wyposażenie : apteczka i gaśnica – standard zgodny z wymogami UE,
j. wbudowana radiostacja analogowa typu MOTOROLA DM1600 VHF o mocy 5W lub inna o
podobnych parametrach,
k. w części osobowej :
-

fotele z zagłówkami dla wszystkich osób,

 komplet dywaników gumowych,
 dodatkowe ponad standardowe oświetlenie (świetlówka 12 V) w kabinie kierowcy,
 3-punktowe pasy bezpieczeństwa,
l. tapicerka materiałowa w kolorze grafitowym lub czarnym,
m. automatyczne włączane światła,
n. lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane elektrycznie,
o. światła przeciwmgielne,
p. światła do jazdy dziennej LED,
q. komputer pokładowy,
r. klimatyzacja manualna (opcjonalnie),
s. poduszki kurtynowe z przodu,
t. układ wspomagania nagłego hamowania (AFU),
u. czołowe i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera,
v. system kontroli ciśnienia w oponach
w. komplet kół zimowych.
Kolor nadwozia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U.
z 2016 poz. 2022 z późn. zm.) .
- srebrna barwa nadwozia
- oznakowany pasem wyróżniającym odblaskowym w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółtogranatowej, pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa, o szerokości nie mniejszej niż 30 cmi
nie większej niżom dolnej krawędzi drzwi.
- odblaskowym napisem ,,STRAŻ MIEJSKA” barwy żółtej umieszczonym na pasie o którym mowa
powyżej, po obu stronach na drzwiach oraz z tyłu pojazdu.
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- emblematem o wymiarach nie mniejszych niż 30x22 cm umieszczonym po obu stronach pojazdu
na drzwiach tylnych, a w przypadku pojazdów posiadających inny układ drzwi- za drzwiami przednimi;
emblemat powinien być tożsamy z emblematem gminy, o którym mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o strażach gminnych (Dz. U. z 2016r. poz.
706).
Na dachu wyposażone w ławę instalacji sygnalizacyjno – ostrzegawcza świetlna diodowa (niebieska)
typu Aurum1150MM(45’) 4LB1 2 LS z sygnałem dźwiękowym modulowanym (podświetlony napis
barwy granatowej lub czarnej na białym tle Straż Miejska – z możliwością jego wyłączenia) zgodna
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 525).
Kod CPV – Wspólny Słownik Zamówień – 34114000-9 – pojazdy specjalne.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji,
zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Treść zapytania
wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazania wykonawcom, którym doręczono niniejszą
specyfikację, bez ujawnienia źródła zapytania.
2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
- Dariusz Żurawski
b) w zakresie prowadzonego postępowania:
 Sandra Smiczek
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być przekazywane drogą
elektroniczną na adres: pm@strazmiejska.bytom.pl do dnia 02.10.2019 r.
Termin związania ofertą
Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
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V. Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r. poz.1579).
2. Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może zastrzec w ofercie
tajność informacji w niej zawartych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
4. Wszystkie ustalenia dot. dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego postępowania przyjmuje
się zgodnie z czasem lokalnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.
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