
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

zakup 2 samochodów osobowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzk Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000162642

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Szczepański 5

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-011

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 422 48 95

1.5.8.) Numer faksu: 12 421 33 64

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wiosinfo@krakow.pios.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: krakow.pios.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

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:

zakup 2 samochodów osobowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7296cc7-c91c-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00077710/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-09 15:20
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00031668/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 2 sztuki samochodów osobowych

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

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
http://krakow.pios.gov.pl/

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: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://krakow.pios.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

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

użycie środków komunikacji elektronicznej wymaga pozyskania przez zamawiającego
specjalistycznego sprzętu biurowego (art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych
dokumentów: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 31-011 Kraków, Pl. Szczepański 5,
do godziny 9:30 dnia 18 czerwca 2021 r.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

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

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
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4.1.5.) Wartość zamówienia: 243902,44 PLN

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

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Parametry wymagane Opis oferowanych
parametrów lub
potwierdzenie spełnienia
wymaganych przez
Zamawiającego
I Wymagania ogólne. 
Fabrycznie nowe (rok produkcji 2021) dopuszczalny jest pojazd z wersji demonstracyjnej z
maksymalnym przebiegiem do 5 tyś. km, zbudowane i wyposażone zgodnie z postanowieniami
w ustawie „Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) 
2 sztuki samochodów osobowych takiej samej marki i o takich samych parametrach
technicznych i wyposażeniu 
Homologacja fabryczna na 5 osób 
Samochody osobowe 5 drzwiowe 
Hybryda typu plug-in 
II Parametry techniczne 
Nadwozie - kombi 
Relingi dachowe 
Kolor nadwozia: biały lub szary 
Długość w zakresie 4600 mm – 4800 mm 
Rozstaw osi 2600mm – 2700 mm 
Pojemność bagażnika minimum 480 litrów 
III Silnik i układ napędowy 
Silnik hybrydowy typu plug-in 
Moc silnika benzynowego minimum 140 kM 
Łączna moc minimum 190 kM 
Pojemność silnika benzynowego 1300 – 1500 cm3 
automatyczna skrzynia biegów 6 - cio stopniowa + bieg wsteczny 
Średnia emisja CO2 w cyklu łącznym 20-30 g/km 
Norma spalin – EURO 6 AP 
IV Układ kierowniczy i hamulcowy 
Układ kierowniczy ze wspomaganiem 
Kolumna kierownicy z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach 
Hamulce przednie i tylne tarczowe 
Hamulec antykolizyjny 
System kontroli trakcji - ESP 
System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS 
Asystent pasa ruchu 
V Wyposażenie 
Bezkluczykowy system obsługi samochodu z alarmem 
Felgi aluminiowe z oponami letnimi 
Regulacja wysokości fotela kierowcy 
Regulacja wzdłużna fotela kierowcy i pasażera + regulacja pod lędźwie 
Regulacja oparcia foteli przednich 
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Trzypunktowe przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania oraz z
pirotechnicznymi napinaczami 
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu 
Zagłówki regulowane na wysokość 
Podłokietnik z przodu ze schowkiem, podłokietnik tylny ze schowkiem i przejściem do bagażnika 
Tylne siedzenia dzielone 
Tapicerka siedzeń w kolorach stonowanych (ciemnych) trwała i łatwa do czyszczenia 
Podgrzewane fotele przednie 
Poduszki powietrzne przód , poduszka kolanowa kierowcy, kurtyny boczne z przodu i z tyłu 
Reflektory główne LED Top Matrix 
Światła przeciwmgielne z przodu 
Czujnik deszczu i zmierzchu 
Komputer pokładowy z wyświetlaczem 
Immobiliser 
Tempomat aktywny 
Klimatyzacja automatyczna 
Elektryczne sterowanie szyb drzwi przednich i tylnych 
Elektryczne sterowanie i ogrzewanie lusterek zewnętrznych 
Czujniki parkowania z tyłu połączone z monitorem radia 
Kamera cofania 
Wycieraczka tylnej szyby 
Elektryczna klapa bagażnika 
Sygnalizacja dźwiękowa niezamkniętych drzwi, niezapiętych pasów bezpieczeństwa 
Zamek centralny 
Cyfrowy zestaw wskaźników 
System audio – radio z zintegrowanym zestawem głośnomówiącym bluetooth. Głośniki w
przedniej i tylnej części kabiny. Radio z wyświetlaczem 10” 
Możliwość przeniesienia z wyświetlacza telefonu nawigacji na ekran radiowy 
Zestaw naprawczy 
Komplet kół aluminiowych z oponami zimowymi, oryginalne producenta pojazdu 
Gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy 
Komplet dywaników 
Mata bagażnika 
samochodowy wieszak ubraniowy – 1 sztuka w każdym samochodzie 
Pakiet serwisowy przeglądów na 3 lata do 80 000 km

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

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: Procentowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: wielkość emisji CO2

4.3.6.) Waga: 20

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: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Opis spełnienia warunku: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów. 
Opis spełnienia warunku: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Opis spełnienia warunku: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
 Zdolności technicznej lub zawodowej. 
Opis spełnienia warunku: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

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

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
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SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-18 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 31-011 Kraków, Pl. Szczepański 5

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-18 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	SEKCJA VIII – PROCEDURA
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	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-18 10:00
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