
Nr sprawy ZP/10/2017 

Rotmanka, dnia 23.05.2017 r. 

 

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM PODPROGOWYM 
 

EKSPLOATATOR Sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance 
 

zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na:   

Dostawę samochodu osobowego 
 

1. Zamawiający: 
EKSPLOATATOR Sp. z o. o. 

ul. Sportowa 25 Rotmanka 83-010 Straszyn 

NIP 604 00 22 502 

KRS 0000228872 

Tel./fax 058 682 88 28 lub tel. 058 691 76 20 

Strona internetowa na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  

www.eksploatator.pl 

e-mail: zamowienia@eksploatator.pl  

 

2. Tryb zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 28 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych 

w Eksploatator Sp. z o. o. 

3. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia jest do uzyskania w siedzibie Zamawiającego lub do 

pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.eksploatator.pl 

4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego, fabrycznie nowego, 

wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2017, nadwozie typu SUW z napędem 4WD, 

posiadającym homologacje dopuszczającą go do ruchu na terytorium RP. 

5. Minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia: 

1) wspomaganie kierownicy 

2) komputer pokładowy  

3) system start stop 

4) tryb ECO 

5) kolor nadwozia – biały 

6) tapicerka materiałowa 

7) felgi stalowe min 16 cali z kołpakami centralnymi 

8) relingi dachowe czarne 

9) zestaw do naprawy uszkodzenia opony 

10) korek paliwa zamykany na kluczyk 

11) Silnik -  EURO-6 

a) rodzaj paliwa – olej napędowy 

b) pojemność silnika – nie mniej niż 1450 cm3 - turbodoładowany 

c) moc silnika – nie mniej niż 109 KM 

d) wtrysk bezpośredni Common Rail 

12) wyposażenie wewnętrzne 

a) kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą 

b) kierownica - regulowana wysokość 

c) tylna kanapa składana , dzielona 

d) szyby przednie podnoszone elektrycznie z impulsatorem od strony kierowcy 

e) szyby tylne otwierane ręcznie  

f) szyba tylna ogrzewana 

g) fotel kierowcy regulowany na wysokość 

h) klimatyzacja  

i) nadmuch powietrza z tyłu 



13) Wyposażenie zewnętrzne 

a) lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane 

b) światła do jazdy dziennej 

c) światła przeciwmgielne 

d) szyby o wysokiej zdolności filtrującej 

14) Systemy bezpieczeństwa  

a) napinacze pirotechniczne – przód 

b) regulator i ogranicznik prędkości 

c) poduszki powietrza kierowcy , pasażera i boczne z przodu 

d) układ wspomagania nagłego hamowania  AFU 

e) pasy bezpieczeństwa z przodu regulowane na wysokość , z tyłu 3 – punktowe 

f) centralna blokada drzwi w czasie jazdy 

g) sygnalizacja dźwiękowa i wizualna niezapięcia pasów z przodu 

h) system ESC 

i) system nagłego hamowania + ABS 

j) system ISOFIX dodatkowego mocowania na tylnej kanapie 

k) zagłówki tylne regulowane 

l) centralny zamek drzwi sterowany radiowo 

m) system kontroli ciśnienia w oponach 

n) głębokość brodzenia min 350 mm 

o) prześwit bez obciążenia nim . 210 mm 

p) długość całkowita nie mniej niż 4310 mm 

15) Wyposażenie dodatkowe 

a) autoalarm  

b) dywaniki gumowe 

c) hak holowniczy z gniazdem elektrycznym  do podłączenia  przyczepy 

d) belka sygnalizacyjna  zamontowana  z napisem : POGOTOWIE WOD-KAN z funkcją nadawania 

komunikatów głosowych 

e) koło zapasowe pełno wymiarowe 

f) zamontowana kratka oddzielająca część bagażową od osobowej 

16) Warunki gwarancji ( minimalne) 

a) gwarancja producenta – min.  3 lata z przebiegiem do 100.000 km 

b) gwarancja na lakier –min.  2 lata bez limitu kilometrów 

c) gwarancja na zabezpieczenie antykorozyjne -min. 6 lat bez limitu kilometrów 

d) gwarancja assistance - min. 3 lata do 100.000 km 

6. Oferowany pojazd musi posiadać również:  

1) Kartę lub książkę gwarancyjną lub inny dokument potwierdzający udzieloną gwarancję, kartę 

pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu;  

2) Dostępność autoryzowanego serwisu na terenie całej Polski, w tym min. 1 punkt na terenie miasta 

Gdańska lub w odległości nie większej niż 35 km od siedziby Zamawiającego; 

3) Samochód powinien posiadać wymagane atesty i spełniać warunki techniczne zgodne z 

europejskimi i polskimi normami.  

7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt pod siedzibę Zamawiającego. 

8. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34110000-1– samochody osobowe,34113000-2 – 

pojazdy z napędem na cztery koła. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2017 r  

9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu; 

Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z 

ofertą oświadczenia – wg wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ. 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

 



b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

c) Zdolności technicznej i zawodowej  
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w 

tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę samochodu osobowego o wartości nie mniejszej 

niż 70.000,00 zł brutto 
10. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 19 ust. 2 Regulaminu. 

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Wykonawcę: 

1) W stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 

dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

2) Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

3) Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających 

z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych. 

11. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1) W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 19 ust. 1 
oraz 19 ust. 2 Regulaminu, wraz z ofertą należy złożyć: 

a) Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru Załącznika nr 2 do 
SIWZ. 

b) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 19 ust. 1 pkt. 12) Regulaminu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 
4 do SIWZ. 

2) W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą 
należy złożyć: 

Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru Załącznika 
3 do SIWZ. 

3) Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 
postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie 

Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: 
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 1 Regulaminu. 

12. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym 

postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na 
wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: 

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – według wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ. 



13. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

14. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru na Załączniku nr 6 do SIWZ. 

15. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

16. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg 

wzoru na Załączniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, 

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

17. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

19. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane  

w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Komisja 

przetargowa może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

20. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 

Regulaminu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być 

poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę. 

21. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

22. Dokument, o których mowa w ust. 13 powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

23. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 

13 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

24. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

tego dokumentu. 

25. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Komisja przetargowa może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 

uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

26. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 

podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający 

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 



ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji zaleca się aby 

Wykonawca wskazał Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane 
dokumenty, oświadczenia się znajdują. 

27. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

1) Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego 

kryterium: 

 

Kryterium: cena  – znaczenie 100 % 
 

2) Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. 

3) Sposób oceny oferty – Zamawiający będzie oceniał ofertę na podstawie podstawienia do wzoru 

zawartego w ust. 4 poniżej, odpowiednich cen przedstawionych w ofertach przez Wykonawców, 

obliczonych w sposób określony w § 13 SIWZ. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod 

uwagę cenę końcową podaną w formularzu ofertowym. 

4) Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium, obliczona zostanie na podstawie następującego 

wzoru: 

 
Kryterium Cena (C) 

PK= [CN / CR] x 100  
PK - ilość punktów dla kryterium 

CN - najniższa oferowana cena 
CR - cena brutto oferty rozpatrywanej 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt 
 

28. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Sekretariat (parter), do dnia 

26.05.2017 r. do godz. 11.00. 

29. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, w dniu 26.05.2017 
r. o godz. 11:15. 

30. Termin związania ofertą: 60 dni. 
31. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej 


