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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 10,  

70-784 Szczecin  

2. Nazwa nadana zamówieniu. 

„Zakup samochodu specjalnego – pogotowia technicznego z rynku wtórnego 

(zarejestrowanego w Polsce) wraz z dodatkową zabudową warsztatową umożliwiającą 

podnoszenie i holowanie uszkodzonych autobusów, w tym niskopodłogowych  wraz z jego 

dostawą do SPA „Dąbie” Sp. z o.o.” 

3. Oznaczenie sprawy. 

ZP/RS/1/2023 

4. Procedura udzielania zamówienia: 

Zamówienie sektorowe o wartości mniejszej niż progi unijne właściwe dla zamówień 

sektorowych. 

5. Adres strony internetowej, na której zamieszczone będą wszelkie informacje  

o przedmiotowym postępowaniu. 

www.spad.szczecin.pl (zakładka Przetargi),  

Zapytania w sprawie przedmiotowego postępowania można składać pisemnie na adres 

poczta@spad.szczecin.pl 

6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. 

1) przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z przeniesieniem na Zamawiającego przez 

Wykonawcę własności samochodu specjalnego – pogotowia technicznego z rynku wtórnego 

(zarejestrowanego w Polsce) wraz z dodatkową zabudową warsztatową umożliwiającą 

http://www.spad.szczecin.pl/
mailto:poczta@spad.szczecin.pl
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podnoszenie i holowanie uszkodzonych autobusów, w tym niskopodłogowych wraz z jego 

dostawą do siedziby Zamawiającego. 

2) wymagania techniczne pojazdu – zgodnie z treścią IWZ. 

3) oferowany pojazd ciężarowy musi być własnością oferenta, wolny od wad fizycznych i 

prawnych, nie jest pojazdem prototypowym, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest 

przedmiotem zastawu i żadnego postępowania, w tym egzekucyjnego oraz 

zabezpieczającego. 

4) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zmówienia. 

5) Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo oględzin zaoferowanego pojazdu, przed 

ewentualnym zakupem z zastrzeżeniem odstąpienia od wyboru najkorzystniejszej oferty.  

7. Termin wykonania zamówienia. 

Maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy, warunki realizacji zamówienia zgodnie z 

projektowanymi postanowieniami umowy – Załącznik nr 2 do IWZ. 

8. Termin składania ofert. 

Składanie ofert do dnia 06.03.2023 r. do godziny 15:00.  

9. Miejsce i sposób składania ofert. 

Korespondencyjnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem na kopercie –  

„Oferta na dostawę samochodu specjalnego – pogotowia technicznego z rynku wtórnego.” 

- wysłanej na adres siedziby Zamawiającego przy ul. Andrzeja Struga 10, 70-784 Szczecin, drogą 

elektroniczną na adres: poczta@spad.szczecin.pl lub osobiście – w siedzibie Zamawiającego w 

sekretariacie w godz. 7:00-15:00. 

10. Termin związania ofertą. 

Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 od dnia upływu terminu składania ofert, przy 

czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert. 

11. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia. 

I. Wymagania związane z wykonaniem:  

a) zgodnie z treścią IWZ, 

b) cena oferty obejmuje również dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. 

12. Wykaz dokumentów potwierdzających spełniania wymogów określonych w ust. 6 

Ogłoszenia o zamówieniu. 

a) zdjęcia pojazdu z zewnątrz i we wnętrz, 

b) wypełniona szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanego pojazdu – Załącznik nr 1 

Formularz oferty.  

13. Załącznik do ogłoszenia:  

a) IWZ wraz z załącznikami 

 
Włodzimierz Sołtysiak – Prezes Zarządu 

Szczecin dn. 03.02.2023 r. 
  

…………………………………………… 

data i podpis Kierownika Zamawiającego 

mailto:poczta@spad.szczecin.pl

