
 

Ogłoszenie nr 510016919-N-2020 z dnia 29.01.2020 r. 

 
Urząd Miasta i Gminy Pasym: Zakup samochodu osobowego w wersji 9-cio osobowej 

w tym jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim dla Urzędu Miasta i 

Gminy w Pasymiu. 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy 

 

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 632158-N-2019 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Urząd Miasta i Gminy Pasym, Krajowy numer identyfikacyjny 53831400000000, ul. ul. Rynek  8, 

12-130  Pasym, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 6212010 w. 35, e-mail 

umig@pasym.pl, faks 896 212 011.  

Adres strony internetowej (url): www.pasym.pl  

Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne:  

Nie dotyczy  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Zakup samochodu osobowego w wersji 9-cio osobowej w tym jednej osoby niepełnosprawnej na 

wózku inwalidzkim dla Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

RRG.271.16.2019  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Dostawy 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:  
1. Zakup samochodu osobowego w wersji 9-cio osobowej w tym jednej osoby niepełnosprawnej na 

wózku inwalidzkim dla Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu. 2. Specyfikacja pojazdu: typ nadwozia: 

kombi (max długi) ilość miejsc: 9 rok produkcji: 2019 lub 2020 silnik: wysokoprężny, o pojemności 



 

min. 1,900 – 2,200 cm³, mocy min. 150 km, min. Euro 6 średnie zużycie paliwa: zgodnie z 

rozporządzeniem WE 715/2007 emisja CO2: 130-190 g/km skrzynia biegów: min. 6-cio biegowa 

automatyczna kolor: niebieski metalizowany lub beżowy metalizowany gwarancja na perforacje 

nadwozia: min. 10 lat bez limitu kilometrów przeglądy gwarancyjne: co 40 000 tys. lub co 2 lata (w 

zależności od tego który warunek nastąpi wcześniej) przegląd minimum raz w roku wymiary 

samochodu (w mm): długość 5200-5400; szerokość z lusterkami 2270-2290; wysokość 1940-2100 

(bez kierunkowskazów górnych tylnych). Wyposażenie: -ABS – układ przeciwdziałający 

blokowaniu kół podczas hamowania -EBD – elektryczny system rozdziału sił hamowania -EBA – 

układ wspomagający nagłe hamowanie, funkcja ostrzegania o nagłym hamowaniu -HSA – układ 

ułatwiający ruszanie pod górę -ESC – układ stabilizacji toru jazdy -LAC – system kontroli 

obciążenia pojazdu -RSC – system zapobiegający wywróceniu pojazdu przednia szyba 

podgrzewana min. poduszka powietrzna kierowcy min. klimatyzacja manualna z nawiewem na 

przód i tył samochodu filtr przeciwpyłowy dodatkowy nawiew ciepłego powietrza na tył 

samochodu, regulowany centralny zamek sterowany zdalnie elektrycznie sterowane szyby 

elektrycznie sterowane, podgrzewane, lusterka boczne fabryczne światła do jazdy dziennej w 

technologii LED regulacja fotela kierowcy (przód-tył, pochylenia oparcia, regulacja podparcia 

lędźwiowego, regulacja siedziska) podłokietnik fotela kierowcy regulacja kolumny kierownicy w 

dwóch płaszczyznach radioodtwarzacz z ekranem dotykowym min.8'', Bluetooth sterowanie radiem 

w kole kierownicy wskaźnik informacyjny o konieczności wykonania przeglądu obrotomierz 

immobiliser tempomat komputer pokładowy czujnik temperatury zewnętrznej czujnik parkowania z 

tyłu i z przodu min. 1 gniazdo 12V na tablicy rozdzielczej fotel pasażera dla 2 osób 3 miejsca 

pasażerskie w drugim rzędzie siedzeń, wyjmowane 3 miejsca pasażerskie w trzecim rzędzie 

siedzeń, wyjmowane przesuwane prawe boczne drzwi z przesuwanym lub uchylanym oknem 

przesuwne lewe drzwi boczne z przesuwanym lub uchylanym oknem przeszklenie części osobowo-

ładunkowej przyciemniane szyby w przestrzeni pasażerskiej drzwi tylne przeszklone ogrzewanie 

szyb w drzwiach tylnych zderzak przedni w kolorze nadwozia panele boczne w przestrzeni 

osobowo-ładunkowej do połowy wysokości winylowa wykładzina podłogi przedziału osobowo-

ładunkowego felgi aluminiowe 16'' pełnowymiarowe koło zapasowe światło przeciwmgielne 

przednie z funkcją doświetlania zakrętów hak holowniczy, 13-pinowe gniazdo elektryczne pasy 

bezpieczeństwa 3-punktowe – wszystkie siedzenia system Auto-Start-Stop chlapacze przednie i 

tylne schowek – kieszenie na mapy w przednich drzwiach schowek – pod podwójnym siedzeniem 

pasażera schowek – po stronie pasażera zamykany lusterka boczne eliminujące martwe pole 

oświetlenie części tylnej przestrzeni pasażerskiej oświetlenie w kabinie kierowcy kierownica 

wykończona skórą autoalarm boczne stopnie przy lewych i prawych drzwiach przesuwnych oparcia 

w tylnych rzędach siedzeń pochylane + podłokietniki w drugim rzędzie siedzeń czujnik poziomu 

płynu w spryskiwaczach automatycznie włączane światła automatycznie włączane wycieraczki 

kamera cofania z obrazem wyświetlanym na ekranie radia system automatycznej zmiany świateł 

drogowych na mijania system ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu 3. Opis 

zabudowy: Atestowane mocowania dla 1 wózka inwalidzkiego (listwy cargo w podłodze, pasy 

mocujące wózek, biodrowy pas bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim). Wytrzymała 

podłoga winylowa pokryta warstwą antypoślizgową – łatwa w utrzymaniu czystości – podłoga 

wymieniana w tylnej części, w miejscu mocowania wózków. Najazdy (szyny) aluminiowe, składane 

z bieżnią antypoślizgową. Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie 

samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze 

kierunkowskazy dachowe). Zaświadczenie na pojazd specjalny, 9-cio miejscowy przystosowany do 

przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim. 4. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie rozwiązań równoważnych.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  



 

II.5) Główny Kod CPV: 34110000-1 

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  

Nie dotyczy  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 125203.25 

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  1 

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: JD Kulej Olsztyn Sp. z o.o. 

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Budowlana 7 

Kod pocztowy: 10-424 

Miejscowość: Olsztyn 

Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 154000.00 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 154000.00 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 154000.00 

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 



 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

Nie dotyczy 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 

OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ  

 

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami.  

 

 

        

            BURMISTRZ MIASTA PASYM 

 

        /-/ Cezary Łachmański 


