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I. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Zamawiający: DOLKOM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 6, 50-

502 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: 07.12.2022, 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-223/17/2022 – nie otwierać przed 07.12.2022, 

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 5 szt. fabrycznie nowych samochodów wraz z ich 

dostawą i odbiorem w siedzibie Zamawiającego. Przedmiot zamówienia podzielony 

jest na 3 Zadania. 

2. Zamawiający po wyborze oferenta dookreśli formę finansowania danych pojazdów 

(środki własne Zamawiającego i/lub wynajem długoterminowy przez wskazaną firmę 

CFM). Dostawca pojazdów zostanie poinformowany o formie finansowania danych 

pojazdów najpóźniej do kwietnia 2023. 

 

3. Parametry dotyczące samochodów: 

Zadanie 1: 

Zakup i dostawa 2 szt. samochodów osobowych o nadwoziu typu SUV 

(opis wewnętrzny zamawiającego: BZ) z wysokim prześwitem 

umożliwiającym wjazd w trudny teren poza drogi utwardzone: 

• napęd 4x4 / AWD, 

• napęd benzynowy lub wysokoprężny (nie dopuszcza się pojazdów 

całkowicie elektrycznych i hybryd plug-in), 

• moc minimum 180 KM, 

• pojemność około 2000 cm3 lub większa, 

• klimatyzacja automatyczna minimum 2-strefowa, 

• autoalarm, 

• automatyczna skrzynia biegów 7 lub 8-stopniowa (nie dopuszcza się 

bezstopniowej CTV), 

• kamera cofania i nawigacja (fabryczna), 

• 4/5 drzwiowy, 5-osobowy, 

• dywaniki welurowe i gumowe, 

• ogrzewanie postojowe programowalne z poziomu menu pojazdu i z 

pilotem, 

• grzane i wentylowane przednie fotele, 

• tapicerka materiałowa, 

• aktywny tempomat. 



 

Zadanie 2: 

Zakup i dostawa 1 szt. samochodu osobowego o nadwoziu typu SUV (opis 

wewnętrzny zamawiającego: DST-BZ) z wysokim prześwitem i dużą ilością 

miejsca dla pasażerów w II rzędzie 

• napęd 4x4 / AWD, 

• napęd benzynowy, wysokoprężny lub hybrydowy (nie dopuszcza się 

pojazdów całkowicie elektrycznych oraz hybryd plug-in), 

• moc minimum 180 KM, 

• pojemność około 2000 cm3 lub większa, 

• klimatyzacja automatyczna minimum 2-strefowa, 

• autoalarm, 

• automatyczna skrzynia biegów, 

• kamera cofania i nawigacja (fabryczna), 

• 4/5 drzwiowy, 5-osobowy, 

• dywaniki welurowe i gumowe., 

• grzane wszystkie fotele (również w II rzędzie), 

• długość całkowita pojazdu min. 4.700 mm, 

• aktywny tempomat. 

 

Zadanie 3: 

Zakup i dostawa 2 szt. samochodów osobowych o nadwoziu typu SUV 

(opis wewnętrzny zamawiającego: DSN-1) z wysokim prześwitem 

umożliwiającym wjazd w trudny teren poza drogi utwardzone – głównie w 

rejony budowy linii kolejowych: 

• napęd 4x4 / AWD, 

• napęd benzynowy, wysokoprężny lub hybrydowy (nie dopuszcza się 

pojazdów całkowicie elektrycznych oraz hybryd plug-in), 

• moc nie większa niż 150 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, 

• dywaniki gumowe, 

• komplet pokrowców ochronnych na siedzenia (dopasowanych 

kolorystycznie do wnętrza pojazdu), 

 

4. 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, toyota royal grey 

itp., 

‒ należy wyposażyć w dodatkową gaśnicę 2 kg (oprócz fabrycznej) – gaśnicę 

należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się, 

‒ należy wyposażyć w apteczkę, 



‒ należy wyposażyć w lewarek i koło zapasowe (pełnowymiarowe lub 

dojazdowe), 

‒ należy dostarczyć 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). 

 

5. Termin dostawy samochodów gotowych do jazdy (zarejestrowanych, kompletnie 

wyposażonych): 

Zadanie 1 i Zadanie 2: preferowana dostawa najpóźniej do czerwca 2023, 

Zadanie 3: obowiązkowa dostawa w dn. 05 maj 2023 (nie wcześniej niż 01.05.2023). 

 

Termin dostawy pojazdów dla pkt. c) jest obligatoryjny. Termin dostawy samochodów w pkt. 

a) i b) jest preferowany, jednak im krótszy termin dostawy pojazdów, tym wyżej może być 

punktowana dana oferta przez Zamawiającego. 

 

W przypadku niezrealizowania dostawy we wskazanym terminie – Zamawiający zastrzega 

prawo do zastosowania kary umownej w wysokości 0,25% wartości pojazdu za każdy dzień 

opóźnienia. Kary umowne nie będą stosowane w przypadku opóźnienia nie wynikającego z 

winy Dostawcy (a np. z winy finansującego wskazanego przez Zamawiającego lub jego 

podwykonawców). 

 

6. Zamawiający preferuje, aby Oferent przedstawił osobną ofertę (poza Załącznikiem nr 

1) na pakiet serwisowy, który pokrywać będzie wszystkie obowiązkowe przeglądy 

serwisowe dla danego samochodu określone w książce serwisowej przez okres 4 lat. 

 

III. WYMAGANIA: 

1. Zamawiający wymaga przedstawienia broszury informacyjnej z parametrami, 

wyposażeniem oraz wyglądem każdego z oferowanych modeli. 

2. Ofertę należy przedstawić zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 1. 

3. Zamawiający nie dopuszcza ofert zawierających wymóg zaliczki lub zadatku na 

zamówienie pojazdów. 

4. Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych na wybrane zadanie lub 

zadania. 

5. W przypadku składania oferty na część pojazdów należy w tabeli w Załączniku 

nr 1 w kolumnie „Oferowana marka” wpisać „Brak oferty” i pozostawić 

wszystkie komórki w danym wierszu puste. Należy wypełnić tylko te wiersze, 

których dotyczy oferta na dany pojazd. 

6. Termin związania ofertą: 45 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. 

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), 

 

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-223/17/2022”. 

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, 

4. O wyborze oferty decydować będzie zgodność oferowanego modelu samochodu z 

wymogami z ogłoszenia a następnie cena i termin dostawy. 

5. Zamawiający oceniając oferty dokona nie tylko podsumowania cen ale także dokona 

podsumowania dodatkowych kosztów, jakie może być zobowiązany ponosić (np. 

koszty paliwa na podstawie średniego spalania deklarowanego przez producenta 

pojazdu). 

 

VI. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy 

 

 


