
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa samochodu 9-osobowego typu ,,mikrobus” ze specjalnym przystosowaniem do
przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich wraz z rampą najazdową dla WTZ w Baranowie

Sandomierskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Baranów Sandomierski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409152

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. Leopolda Okulickiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Baranów Sandomierski

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158118581

1.5.8.) Numer faksu: 158118582

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@baranowsandomierski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.baranowsandomierski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.baranowsandomierski.pl/2021/09/30/dostawa-samochodu-9-osobowego-typu-
mikrobus-ze-specjalnym-przystosowaniem-do-przewozu-dwoch-osob-na-wozkach-inwalidzkich-
wraz-z-rampa-najazdowa-dla-warsztatu-terapii-zajeciowej-w-baranowie/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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:
Dostawa samochodu 9-osobowego typu ,,mikrobus” ze specjalnym przystosowaniem do
przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich wraz z rampą najazdową dla WTZ w Baranowie
Sandomierskim
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-303b521a-21af-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00298719/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-03 12:53

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012072/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa samochodu 9-osobowego typu ,,mikrobus” ze specjalnym przystosowaniem do
przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich wraz z rampą najazdową dla WTZ w Baranowie
Sandomierskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00197439/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SG.271.1.9.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 136000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Dostawa samochodu 9-osobowego
typu ,,mikrobus” ze specjalnym przystosowaniem do przewozu dwóch osób na wózkach
inwalidzkich wraz z rampą najazdową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Baranowie
Sandomierskim”. 
2. Wymagane parametry pojazdu:
1) silnik wysokoprężny (diesel) o mocy w przedziale 100 - 150KM
2) wspomaganie układu kierowniczego
3) immobiliser
4) autoalarm
5) ESP, ABS, ASR
6) centralny, podwójny zamek zdalnie sterowany
7) radioodtwarzacz
8) pełna podsufitka
9) wycieraczki szyb tylnich
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10) przednia szyba ogrzewana
11) światło do jazdy dziennej
12) poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
13) hamulce tarczowe wszystkich kół
14) klimatyzacja
15) elektryczna regulacja i podgrzewane lusterka
16) przednie światła przeciwmgłowe
17) podwójny akumulator
18) dobrze widziane szyby przyciemniane(szyby boczne mocniej przyciemnione)
19) elektrycznie regulowane szyby boczne
20) tylne drzwi otwierane skrzydłami na całej szerokości i wysokości
21) drzwi boczne odsuwane
22) auto wyposażone w komplet opon letnich na obręczach stalowych
23) ogrzewanie postojowe
24) możliwość przewozu 9 osób w tym co najmniej dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach
inwalidzkich, które będą zamocowane na szynach za trzecim rzędem foteli (przy przewożeniu
dwóch osób na wózkach w trzecim rzędzie na fotelu będzie przewożona maksymalnie 1 osoba,
a pozostałe dwa fotele z tego rzędu będą demontowane), 
25) możliwość demontażu siedzeń, siedzenia z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa,
26) kolor do uzgodnienia (preferowane kolory szare)
3. Przystosowanie do przewozu co najmniej dwóch osób niepełnosprawnych obejmuje:
1) wykładzinę gumową na całej podłodze
2) szyny podłogowe, szybkozłącza, pasy bezpieczeństwa z atestem do mocowania wózków
inwalidzkich
3) platforma najazdowa, składana do wewnątrz dla wózków inwalidzkich
4) dodatkowy stopień przy bocznych drzwiach odsuwanych
5) Łatwość zmiany konfiguracji siedzeń dla pasażerów i miejsc dla wózków oraz trwałość
elementów wykończenia wnętrza, a przede wszystkim łatwo zmywalna i trwała tapicerka 
6) Wymiary za siedzeniami: przedział do przewozu osób na wózkach inwalidzkich:
a) długość (za siedzeniami z tyłu do drzwi) min. 1300 mm,
b) szerokość (między nadkolami) min. 1390 mm., wysokość wewnętrzna min.1800 mm.
4. Wymagania minimalne warunków gwarancji: na cały samochód min. 2 lata bez limitu
przebiegu w km.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34114300-2 - Pojazdy opieki socjalnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 167895,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 201720,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 167895,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AUTO MOTIVE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9930108742

7.3.3) Ulica: Zbylitowska Góra ul. Krakowska 13

7.3.4) Miejscowość: Zgłobice

7.3.5) Kod pocztowy: 33-113

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 167895,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy
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