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Nr postępowania zakupowego
DZT-223/18/2021

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla postępowania zakupowego
na

WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY 4-LETNI
11 SZT FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW

Wrocław, 2021

KRS: 0000028640
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna
VI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy; 25 549 000 PLN

REGON: 932662047
NIP: 899-24-18-059

Konto:
ING Bank Śląski S.A.
Nr 98 1050 0086 1000 0090 3067 9816
Santander Bank Polska S. A.
Nr 48 1500 1793 1217 9005 9732 0000

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Zamawiający: DOLKOM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 6, 50502 Wrocław (NIP 899-24-18-059).
2. Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie
§ 13 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Dolnośląskie
Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej "DOLKOM" sp. z o.o. oraz
na podstawie niniejszych Warunków Zamówienia.
3. Wymagany termin wykonania zamówienia określony indywidualnie dla
poszczególnych samochodów w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Termin składania ofert: 24.09.2021, godz. 10:00 w formie pisemnej na adres:
DOLKOM sp. z o.o., ul. Hubska 6, 50-502 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „Oferta
dot. postępowania zakupowego nr DZT-223/18/2021 – nie otwierać przed 24.09.2021,
godz. 10:00”.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Oferty niespełniające wymagań określonych w niniejszych Warunkach Zamówienia
podlegają odrzuceniu.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem długoterminowy 11 szt. fabrycznie nowych
samochodów wraz z ich dostawą i odbiorem w siedzibie Zamawiającego.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości wykupienia pojazdów po zakończeniu
okresu wynajmu (zwrot).
3. Parametry obligatoryjne dot. wynajmu długoterminowego samochodów, które należy
zawrzeć oraz przedstawić w formie miesięcznego abonamentu:
a) Wynajem długoterminowy na okres 48 miesięcy,
b) Całkowity limit kilometrów w okresie: 160.000 km / pojazd,
c) Serwis i naprawy eksploatacyjne oraz awaryjne w całym okresie finansowania
(wymagania: serwis ASO),
d) Wpłata własna: 0 PLN, udział własny: 0 PLN, preferowany brak franszyzy
integralnej (opcjonalnie nie większa niż 300 PLN).
e) Likwidacja szkód, ubezpieczenie OC, AC, NNW, ASSISTANCE, pojazd
zastępczy na okres serwisu, awarii i szkody w wariancie nielimitowanym,
f) Preferowane dodatkowe ubezpieczenie szyb samochodowych celem ograniczenia
formalności związanych z procedurą zgłaszania szkody z pakietu AC,
g) Ubezpieczenie samochodu obejmujące również szkody spowodowane przez
zwierzęta, takie jak np. pogryzienia przez kunę itp.,
h) Wymiana, naprawy i składowanie opon,
i) Opony nielimitowane (tj. wymiana w cenie abonamentu na nowy komplet na osi w
przypadku np. uszkodzenia całkowitego niepodlegającego naprawie, takie jak
rozerwanie boczne itp.),
j) Abonament RTV w cenie abonamentu,
k) Zwrot pojazdów na podstawie przewodnika PZWLP,
l) Ustawowo wymagane czynności dot. dopuszczalności eksploatacji, tj. rejestracja
pojazdów, badania techniczne, legalizacje gaśnic itd.,
m) Rata abonamentu niezmienna w okresie trwania umowy,
Zamawiający posiada własną umowę na flotowe karty paliwowe i nie należy takiej
opcji przedstawiać w ofercie.

4. Parametry dotyczące samochodów:
a) 8 szt. samochodów osobowych o nadwoziu typu SUV z wysokim prześwitem
umożliwiającym wjazd w trudny teren poza drogi utwardzone – głównie w rejony
budowy linii kolejowych:
(opis wewnętrzny Zamawiającego: 2 szt.: DSN-5, 4 szt.: DSN-1, 1 szt.: DSN-3, 1 szt.: DST)

‒ napęd 4x4,
‒ preferowany silnik wysokoprężny (opcjonalnie dopuszcza się silnik
benzynowy),
‒ moc min. 140 KM,
‒ pojemność nie większa niż 2000 cm3,
‒ klimatyzacja,
‒ autoalarm,
‒ automatyczna skrzynia biegów,
‒ kamera cofania i nawigacja (fabryczna),
‒ 4/5 drzwiowy, 5-osobowy,
‒ dachowe, pomarańczowe światło ostrzegawcze (błyskowe) LED montowane
na magnes, z zasilaniem w zapalniczce (niepodlegające zwrotowi na koniec
okresu wynajmu),
‒ dywaniki gumowe.
b) 1 szt. samochodu osobowo-dostawczego o nadwoziu typu kombivan:
(opis wewnętrzny Zamawiającego: ENERGETYCY)

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

silnik wysokoprężny,
moc min. 140 KM,
napęd na przednią oś,
klimatyzacja,
autoalarm,
automatyczna skrzynia biegów,
dachowe, pomarańczowe światło ostrzegawcze (błyskowe) LED montowane
na magnes, z zasilaniem w zapalniczce (niepodlegające zwrotowi na koniec
okresu wynajmu),
4/5 drzwiowy, 5-osobowy, drugi rząd przeszklony z drzwiami po obu stronach,
kamera cofania i nawigacja (fabryczna),
dywaniki gumowe,
przestrzeń ładunkowa o wymiarze umożliwiającym załadunek euro-palety.

c) 1 szt. samochodu o nadwoziu typu van dostawczo-osobowy, opcjonalnie typu
kombivan
(opis wewnętrzny Zamawiającego: GEDO)

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

silnik wysokoprężny,
moc min. 140 KM,
napęd na przednią oś,
klimatyzacja,
tylne szyby przyciemnione,
autoalarm,
automatyczna skrzynia biegów,
dachowe, pomarańczowe światło ostrzegawcze LED montowane na magnes, z
zasilaniem w zapalniczce (niepodlegające zwrotowi na koniec okresu
wynajmu),

‒ minimalne wymiary przestrzeni ładunkowej (mm): 1600 / 1600 / 1100 długość
/ szerokość / wysokość,
‒ minimalna wysokość podwozia od podłoża (prześwit): 200mm
‒ 4/5 drzwiowy, 5-osobowy, drugi rząd przeszklony z drzwiami po obu stronach,
‒ kamera cofania i nawigacja (fabryczna),
‒ dywaniki gumowe
d) 1 szt. samochodu o nadwoziu typu bus dostawczy w wersji L3 H2:
(opis wewnętrzny Zamawiającego: DZN)

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

silnik wysokoprężny,
moc około 200 KM
DMC do 3,5 t,
ładowność min. 1200 kg,
preferowany napęd na przednią oś (opcjonalnie RWD, jeśli oferowany model
nie występuje w wersji FWD),
klimatyzacja,
autoalarm,
automatyczna skrzynia biegów,
6-osobowy, układ siedzeń dwurzędowy 3+3) z przegrodą,
drugi rząd przeszklony,
dywaniki gumowe,
pomarańczowe, dachowe światło ostrzegawcze (błyskowe) LED montowane
na magnes, z zasilaniem w zapalniczce (niepodlegające zwrotowi na koniec
okresu wynajmu),
kamera cofania i nawigacja (fabryczna),
zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej tworzywem sztucznym lub sklejką,
razem z nadkolami i ścianą grodziową oraz wszystkimi lakierowanymi
elementami metalowymi (zabezpieczenie np. filcem)
tylne koła pojedyncze (nie „bliźniaki”)

5. Każdy z samochodów:
‒ powinien być w kolorze ciemnym szarym/grafitowym, zbliżonym do
następujących przykładów: ford szary magnetic grey, renault szary urban,
skoda szary quartz, fiat szary colosseo, dacia szary comete itp.,
‒ powinien być z dodatkową gaśnicą 2 kg (oprócz fabrycznej),
‒ powinien być z apteczką,
‒ powinien być wyposażony w lewarek i koło zapasowe (pełnowymiarowe lub
dojazdowe) – nie dopuszcza się wyłącznie zestawu naprawczego bez koła
zapasowego,
‒ powinien być wyposażony w komplet pokrowców ochronnych na siedzenia
(dopasowanych kolorystycznie do wnętrza pojazdu) – pokrowce
niepodlegające zwrotowi na koniec okresu wynajmu,
‒ powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego zarejestrowany i
gotowy do jazdy (dopuszcza się dojazd na własnych kołach, jeśli przebieg do
momentu dostawy nie przekroczy 150 km),
‒ Zamawiający preferuje oferty obejmujące jedną markę (nieobowiązkowe).
6. Terminy dostaw:
a) 1 szt. samochodu o nadwoziu typu SUV w terminie 1 miesiąca od dnia
podpisania umowy,

b) 10 szt. pozostałych samochodów w terminie preferowanym do końca grudnia
2021, jednak nie później niż do końca lutego 2022.
Zamawiający nie będzie stosował kar umownych, jeśli dostawa samochodów nie
zostanie zrealizowana w terminie z winy dostawcy. W takiej sytuacji Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (zamówienia) w terminie
kolejnych 14 dni po planowanym dniu (niezrealizowanej) dostawy.
Zamawiający wymagać będzie pisemnego potwierdzenia ze strony dostawcy
terminu dostawy samochodu na dzień podpisania umowy (zamówienia). Termin
ten nie może być dłuższy niż wskazane w niniejszym SIWZ.

III.WYMAGANIA:
1. Zamawiający wraz z przedstawieniem oferty wymaga przesłania wzoru umowy
ramowej na wynajem pojazdów. Zapisy umowy będą podlegać negocjacjom, w
szczególności jeśli wykazują cechy niedookreśloności. Zamawiający informuje, że
zapisy w umowie typu „zużycie ponadnormatywne”, które w ocenie
Zamawiającego będą niejasno opisane nie będą akceptowane i skutkować mogą
odrzuceniem oferty.
2. Zamawiający wymaga przedstawienia broszury informacyjnej z parametrami,
wyposażeniem oraz wyglądem każdego z oferowanych modeli.
3. Ofertę należy przedstawić zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 1.
4. Zamawiający wymaga odroczonego terminu płatności oraz jednej, zbiorczej
faktury do każdego okresu rozliczeniowego (rozliczenie miesięczne). Preferowane
warunki płatności: płatność „z dołu” min. 21 dni od dnia doręczenia faktury.
Dopuszcza się opcjonalnie płatność „z góry” za dany okres rozliczeniowy z
terminem płatności jak w zdaniu poprzedzającym.
5. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.
6. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Każdy z samochodów wyposażony będzie w dodatkowy system GPS montowany
przez podwykonawcę Zamawiającego oraz oznakowany (oklejony) logo
Zamawiającego, na co wykonawca ma obowiązek wyrazić zgodę. Zamawiający
preferuje, aby oklejanie oraz montaż urządzenia GPS odbył się jeszcze przed
dostawą pojazdu, co wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu i jego
podwykonawcom.
8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej, niezbędnej dla realizacji
zamówienia, działalności lub czynności,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte
wykonanie zamówienia,
d) nie zachodzą wobec nich przesłanki, o których mowa w art. 108 lub art. 109
ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019) (Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu oferenta, który
skorzysta z procedury samooczyszczenia wg. Prawa zamówień publicznych),
9. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących, aktualnych
dokumentów:
a) wyciąg z odpowiedniego rejestru (Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),
b) polisa odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

IV WADIUM
1. Każdy biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę
poprzez wniesienie wadium w wysokości: 5.000,00 PLN.
2. Wadium może być wniesione w pieniądzu albo w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego ING nr
PL16 1050 0086 1000 0090 3138 3475. W tytule przelewu należy podać: „Wadium w
Postępowaniu zakupowym nr DZT-223/18/2021”.
4. Jeżeli wadium będzie wniesione w formie gwarancji (ubezpieczeniowej lub
bankowej), to beneficjentem jest Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw
Infrastruktury Komunikacyjnej "DOLKOM" sp. z o.o. ul. Hubska 6, 50-502 Wrocław.
5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po upływie
terminu związania ofertą albo nie później niż po podpisaniu przez Zamawiającego
umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na pisemny wniosek oferenta, który
wycofał swoją ofertę przez upływem terminu składania ofert lub oferentowi, którego
oferta została odrzucona.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium złożone przez oferenta, którego oferta została
wybrana, a który odmówił podpisania umowy w sprawie przedmiotu postępowania
lub podpisanie takiej umowy okaże się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
oferenta.
V WARUNKI POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO:
1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści postępowania, o czym niezwłocznie
poinformuje oferentów oraz umieści informację na stronie internetowej,
2. Zamawiający zastrzega prawo do zakończenia postępowania zakupowego w każdym
momencie bez podania przyczyny i bez wyboru oferenta,
3. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
handlowych z wybranymi oferentami,
VI ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy

