
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Sprzedaż i dostawa nowego 9-cio osobowego samochodu 
przystosowanego do przewozu dorosłych osób niepełnosprawnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304674

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świerkowa 9

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-328

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dps.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka samorządowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzedaż i dostawa nowego 9-cio osobowego samochodu 
przystosowanego do przewozu dorosłych osób niepełnosprawnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3047beb-ebbd-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00208002/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-14 10:58

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011901/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup dziewięcioosobowego auta, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
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2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://dpsbip.um.bialystok.pl/zamowienia_publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: sekretariat@dps.bialystok.pl , (ePUAP): /dpsbialystok/SkrytkaESP,
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: sekretariat@dps.bialystok.pl , (ePUAP):
/dpsbialystok/SkrytkaESP, https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DGO/341p-2/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Samochód musi spełniać co najmniej niżej wymienione parametry techniczne 
i użytkowe:
1. Nadwozie:
- rodzaj nadwozia – typ 9 osobowy (z kierowcą), przystosowany jednocześnie do przewozu 1 dorosłej osoby
niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim (poprzez szybki demontaż dzielonych siedzeń). Po zamontowaniu jednego wózka
inwalidzkiego samochód musi przewozić łącznie minimum 7 osób.
2.Silnik i układ napędowy:
- wysokosprężynowy z turbodoładowaniem, spełniający normy emisji substancji szkodliwych, norma emisji minimum Euro 5,
- wtrysk bezpośredni,
- paliwo – olej napędowy,
- pojemność nie mniejsza niż 1900cm3,
- moc nie mniejsza niż 125 KM,
- skrzynia biegów manualna 6 biegowa
3. Właściwości jezdne:
- ABS
- ESP
- ASR
4. Wyposażenie:
- wspomaganie układu kierowniczego,
- regulacja kolumny kierowniczej,
- wielofunkcyjna kierownica
- kamera cofania
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- poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera,
- boczne drzwi przesuwane z prawej strony, uchwyt w drzwiach przesuwnych,
- elektrycznie podgrzewana szyba przednia i tylna,
- klimatyzacja,
- trzecie światło stop,
- oświetlenie kabiny oraz przedziału pasażerskiego,
- tapicerowane nadwozie przestrzeni pasażerskiej – pełna tapicerka,
- wykładzina podłogowa antypoślizgowa,
- fotel kierowcy z regulacją wysokości, zagłówkami i trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa,
-trzy miejscowa dzielona kanapa w II i III rzędzie z zagłówkami i trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami
bezpieczeństwa,
- nakładka ochronna progu,
- tylne drzwi dwuskrzydłowe,
- przeszklenie całego samochodu,
- immobiliser i autoalarm,
- komplet opon zimowych i letnich na alufelgach,
- elektryczne sterowanie szyb przednich,
- elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne,
- centralny zamek sterowany pilotem,
- komplet dywaników,
- radioodtwarzacz z CD,MP3 i Bluetooth,
- lakier metaliczny – kolor uzgodniony z Zamawiającym,
- światła ksenonowe,
- światła przeciwmgielne z tyłu,
- reflektory przednie halogenowe,
- nawigacja satelitarna,
- komputer pokładowy,
- tempomat,
- czujnik parkowania tył i przód,
- automatyczna blokada drzwi podczas jazdy,
- ogrzewanie postojowe (webasto),
6. Zabudowa specjalna:
- szyny do mocowania wózka inwalidzkiego - najazd przez drzwi tylnie lub boczne
- pasy atestowane do mocowania wózków inwalidzkich,
- biodrowe pasy bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych przewożonych na wózkach inwalidzkich,
- pojemnik do przewozu w/w pasów,
- uchwyty ułatwiające wsiadanie,
- najazdy teleskopowe aluminiowe z powłoka antypoślizgową, wraz z homologacją,
- oznakowanie samochodu informujące o przewozie osób niepełnosprawnych
- winda inwalidzka do transportu osoby niepełnosprawnej na wózku przez tylne drzwi pojazdu do środka, nośność 350kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu
realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
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4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Dom Pomocy Społecznej, ul. Świerkowa 9

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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