ZP.271.6.2017

Jedlińsk, dnia 27 marzec 2017r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(dalej SIWZ)
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

,,Zakup ciągnika wraz z osprzętem’’.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 5 225 000 euro

Zatwierdzam:
WÓJT
mgr Kamil Dziewierz

Rozdział I.
1. Nazwa i adres Zamawiającego
GMINA JEDLIŃSK
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
fax 48 13 32 021
e-mail: drogi@jedlińsk.pl
strona internetowa Zamawiającego: www.jedlinsk.pl
Godziny urzędowania : poniedziałek – 8.00-17.00
wtorek-czwartek - 7.30-15.30
piątek

- 7.30-14.30

Rozdział II.
Tryb udzielania zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2015 poz.2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.a także wydane na
podstawie
niniejszej
ustawy
Rozporządzenia
wykonawcze
dotyczące
przedmiotowego zamówienia publicznego , a zwłaszcza :
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów
dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu
o udzielenie zamówienia(Dz. U. z 2016r.poz. 1126).
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r.poz.2254)
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r w sprawie
kwot wartości zamówień oraz konkursów , od których jest uzależniony
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ( Dz.
U. z 2015r poz. 2263)
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
a) Biuletyn Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 53937-2017 z dnia 2017-03-29 r.
b) strona internetowa Gminy Jedlińsk: www.bip.jedlinsk.pl
Rozdział III. Rodzaj zamówienia: dostawy.
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, nie
rejestrowanego ciągnika rolniczego , wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2016r.
przeznaczonego do celów komunalnych wraz z osprzętem i wyposażenie tj.:
a)kosiarka bijakowa tylno-boczna,
b)rębak do rozdrabniania gałęzi grubości minimum 15cm
c)ładowacz czołowy (TUR)oraz przedni TUZ (TUR +TUZ) hydraulika trzysekcyjna
sterowana joystickiem i jedna para hydrauliki przedniej,
d)łyżka do materiałów sypkich szer. 1,80 - 2,2m
e)widły do palet – udźwig 1600kg.
UWAGA!
Ładowacz czołowy TUR wraz z TUZ-em winny być w chwili dostawy do Zamawiającego

zamontowane na ciągniku.
Ciągnik wraz z osprzętem i wyposażeniem stanowiące przedmiot zamówienia winny być
wyprodukowane nie wcześniej niż w roku2016.
Przedmiot zamówienia musi być zgodny z załączoną specyfikacją techniczną zamówienia
w części odnoszącej się do ciągnika. Przy czym ciągnik musi być przystosowany do
zamontowania, uruchomienia i pracy wyposażenia i osprzętu tj.: ładowacza czołowego
TUR + przedni TUZ, rębaka do rozdrabniania gałęzi, kosiarki bijakowej tylno - bocznej,
łyżki do materiałów sypkich, wideł do palet, o parametrach określonych poniżej.
Przedmiot zamówienia Ciągnik - spełniający polskie i europejskie wymogi w zakresie
bezpieczeństwa.
2. Przedmiot
zamówienia
musi
odpowiadać
wymaganiom
wynikającym
z obowiązujących przepisów prawa, w tym wymaganiom w zakresie umożliwiającym
rejestrację i dopuszczenie do ruchu drogowego określonych w ustawie z dnia
20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz
rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 305 ze
zm.), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 marca 2013r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych
i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015 r., poz. 1475
w zakresie jakim w/w przepisy mają zastosowanie do przedmiotu zamówienia.
3. Z ciągnikiem musi być dostarczona dokumentacja w języku polskim
obejmująca:
a. instrukcję obsługi ciągnika w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami
niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji ciągnika przez Zamawiającego;
b. książkę gwarancyjno – serwisową,
c. dokument potwierdzający, że ciągnik posiada homologację (świadectwo
homologacji) wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z póz. zm.),
d. inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.
e. wykaz punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
f. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z ciągnikiem dokumenty określające
zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz
punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw
gwarancyjnych. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny. Wymagany czas na podjęcie fizycznych czynności serwisowych
- do 24 godzin.
4. Ponadto ciągnik musi być wyposażony w:
a. komplety kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta;
b. skrzynkę narzędziową z kompletem kluczy niezbędnych do funkcjonowania
ciągnika;
c. gaśnicę;
d. uchwyt pod trójkąt ostrzegawczy;
e. trójkąt ostrzegawczy.
5. Parametry techniczne wraz z niezbędnym wyposażeniem:
a. SILNIK: silnik czterosuwowy, wysokoprężny z zapłonem samoczynnym,
z bezpośrednim wtryskiem paliwa, turbodoładowany, chłodzony cieczą,
4- cylindrowy o mocy od 92 do 110KM, silnik minimum poj. 4300cm³,
dwustopniowy filtr powietrza.
b. SKRZYNIA
BIEGÓW: skrzynia biegów synchronizowana z rewersem
mechanicznym minimum 12x12 z możliwością jazdy z prędkością maksymalną
do 40km/h, skrzynia biegów mechaniczna w pełni synchronizowana,
z automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego zwolnicami planetarnymi.

c. WAŁ ODBIORU MOCY: tylny wał odbioru mocy niezależny z hydraulicznym
sterowaniem o obrotach WOM 540/1000.
d. HYDRAULIKA: tylny TUZ kategorii II o udźwigu na końcówkach cięgieł minimum
4200kg, sterowany z kabiny oraz przedni TUZ o udźwigu na końcówkach cięgieł
minimum 1800 kg, wydajność pompy hydraulicznej min. 55l/min, minimum
2 pary szybkozłączy hydraulicznych z tyłu ciągnika, minimum 1 para
szybkozłączy hydraulicznych z przodu ciągnika.
e. POZOSTAŁE PARAMETRY:
- układ napędowy 4WD,
- przednia oś sztywna,
- rodzaj paliwa : olej napędowy
- sygnał dźwiękowy (klakson)
- pneumatyka 1 i 2 obwodowa
- filtr powietrza suchy z czujnikiem zanieczyszczeń
- układ kierowniczy hydrostatyczny,
- koła przednie i tylne o szerokości od 380/70-R24 - 480/70-R34 na feldze
tarczowej,
- zaczep tylny transportowy regulowany, z możliwością ciągnięcia przyczep
jednoosiowych i wieloosiowych oraz dolny rolniczy - oba ze sworzniami,
- błotniki przednie skrętne,
- hamulec wielotarczowy mokry sterowany hydraulicznie,
- ręczny hamulec mechaniczny,
- reflektory robocze przednie i tylne,
- zbiornik paliwa o pojemności minimum 120 litrów,
- kabina komfortowa
dwudrzwiowa zamykana z siedzeniem kierowcy
amortyzowanym, wyposażona w: wycieraczki szyby przedniej i tylnej,
spryskiwacz szyby przedniej i tylnej, lusterka zewnętrzne, lampka
oświetlenia wewnątrz kabiny, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, światła
robocze halogenowe po 2 sztuki z przodu i z tyłu kabiny, radio, głośniki,
szyberdach, światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego (kogut),
- deska rozdzielacza wyposażona w: wskaźnik temperatury płynu
chłodzącego, licznik motogodzin, wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik
ciśnienia powietrza – manometr, lampka kontrolna ciśnienia oleju,
- obciążniki kół tylnych o masie od 150 kg do 200 kg na jedno koło,
- ze względu na przedni TUR - przód ciągnika bez dodatkowych obciążników,
f. sprężarka pneumatyczna,
g. waga ciągnika bez obciążników 3500 - 4000kg,
h.tylny TUZ hakowy kat. II,
i.wymiary ciągnika długość minimum 4000mm max 4500mm, szerokość od
2140mm do 2180mm, wysokość minimum 2500mm,
j. Ciągnik wyposażony w TUR i TUZ sterowany yostickiem z kabiny,
k. Okres gwarancyjny nie krótszy niż 36 miesięcy lub 4000mhg.
6. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a. Wszystkie podzespoły oraz elementy wyposażenia pojazdu montowane fabrycznie;
b. Ciągnik w żadnym elemencie nie był wcześniej uszkodzony i został dopuszczony
do ruchu przez właściwy organ;
c. Musi być wyposażony cięgno przednie tylne, w celu podłączenia wideł
do palet, czy innych maszyn.
d. W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi szkolenie wyznaczonych osób
wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, w zakresie
obsługi przedmiotu zmówienia w uzgodnionym terminie.
e. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii
usterek w tym obejmujące dojazd serwisanta, transport przedmiotu sprzedaży
do jego siedziby i z powrotem oraz wymianę materiałów i części za wyjątkiem
materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu
ponosi Wykonawca.
f. Wszystkie, zastosowane w trakcie realizacji uprawnień wynikających

z gwarancji, części mają być oryginalne i fabrycznie nowe.
g. W dniu odbioru ciągnika wraz z osprzętem i wyposażeniem zostanie sporządzony
protokół odbioru.
Usługi serwisowe w ramach gwarancji zostaną wykonane bezpłatnie.
Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie do 2 dni
roboczych od czasu powiadomienia przez Zamawiającego (przez czas reakcji
rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do Użytkownika lub przedmiotu
zamówienia do siedziby serwisu).
2 . Ładowacz czołowy TUR (zamontowany na ciągniku)
Rok produkcji 2016 - 2017
Udźwig na górze w punkcie obrotu 1100-1200kg
Udźwig na dole min 1600-2000kg
Wysokość podnoszenia 3300-3600mm
hydraulika 3 –sekcyjna
amortyzator wstrząsów
TUR euro ramka
TUR samopoziomujący
Sterowany hydraulicznie joystickiem
Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
3.Przedni TUZ (zamontowany na ciągniku)
Rok produkcji 2016 - 2017
Udźwig min. 2000 kg
Przedni TUZ – II kat
Mocowanie ładowacza czołowego i przedniego TUZ na wspólnej ramie
Sterowany hydraulicznie joystickiem
Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
4.Kosiarka bijakowa tylno- boczna
Podstawowe parametry:
 Rok produkcji 2016 - 2017
 Szerokość robocza – min. 160cm,
 Wydajność ok.1,00ha/h,
 Liczba noży min. -14szt,
 Możliwość wymienności noży
 Obroty WOM-540 obr./min
 Kąt pracy 60º dół i 90º góra,
 Masa max -720kg
 Możliwość rozdrabniania gałęzi o średnicy do 80mm
 Wewnętrzny płaszcz zespołu tnącego wykonany ze stali
 Sterowanie hydrauliczne w standardzie,
 Układ zawieszenia standardowy 3-punktowy, kat. zaczepu II,
 Wał przekaźnika mocy WOM w standardzie,
 Pełne wyposażenie umożliwiające podłączenie do ciągnika.
 Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
5.Rębak do rozdrabniania gałęzi
Podstawowe parametry:
 Rok produkcji 2016 - 2017
 Możliwość rozdrabniania gałęzi grubości minimum 15cm
 Tarcza tnąca od 760 – 800mm
 Podawanie hydrauliczne 2 wałki
 Obroty 540/1000 obr./min
 Napęd z WOM z ciągnika
 Zapotrzebowanie mocy 70-90 KM







Zawieszony na tylny TUZ
Zaczep do przyczepy
Wysyp obrotowy
Pełne wyposażenie umożliwiające podłączenie do ciągnika.
Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

6.Łyżka do materiałów sypkich głęboka
 rok produkcji 2016 - 2017
 szerokość 1.80 – 2,20m,
 lemiesz wykonany z materiału odpornego na ścieranie,
 wyposażona w sposób umożliwiający podłączenie do TURA na euro ramkę,






konstrukcja wzmocniona poprzez dodatkowe żebra środkowe,
wzdłużna belka wzmacniająca,
trwała powłoka lakiernicza nanoszona proszkowo koloru czarnego.
okres gwarancji 12 miesięcy.

7. Widły








do ładowania palet
Rok produkcji 2016 - 2017
udźwig wideł min. 1600kg,
długość wideł L -1200mm
grubość 40-50mm
szerokość 80mm
waga 70 -100kg
kolor czarny
 przystosowany do zamontowania na TUR ciągnika.
 konstrukcja w całości spawana.
 okres gwarancji 12 miesięcy.

Ważne!
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny
koszt.
Miejsce dostawy ciągnika wraz z osprzętem: Urząd Gminy w Jedlińsku
ul. Warecka 19, 26 - 660 Jedlińsk, w godzinach pracy Urzędu.
8. Podane parametry techniczne przedmiotu zamówienia określają minimalny
standard jakości przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się stosowanie produktów
innych niż wymienione w dokumentacji, pod warunkiem, iż posiadały będą takie
same lub lepsze parametry techniczne i właściwości (będą równoważne). Wykazanie
równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Wskazane
ewentualnie znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione
specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie, jakości
przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty
równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wszystkie wymagania
zamawiającego. Wszystkie wymienione w SIWZ oraz jej załącznikach, wymagania
techniczne należy traktować jako minimalne. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia
wskazane są znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, dopuszcza składanie
ofert zawierających produkty równoważne. Wszelkie „produkty” pochodzące od
konkretnych producentów wskazane w SIWZ określają minimalne parametry
jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić
wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy
przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów
jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie
dostępnych
źródłach,
katalogach,
stronach
internetowych
producentów.
Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego
rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów/ ma

wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia,
wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt,
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych
i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu,
uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania
zamawiającego, leży po stronie wykonawcy.
9. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, kompletny,
wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku, objęty minimum 12 miesięczną
gwarancją, posiadał wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz nie wymagały
żadnych dodatkowych nakładów i był gotowy do pracy.
10. Kody Wspólny Słownik Zamówień (CPV) -34390000-7 – akcesoria do ciągników
-16700000-2 - ciągniki.
Rozdział IV.
Termin wykonania zamówienia.
1.Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy.
2. Za termin dostawy uważa się przekazanie ciągnika i osprzętu
Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony
umowy.
Rozdział V.
Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

5.3. Zgodnie z zapisami art. 22a ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.

3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną.
5.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 muszą zostać
spełnione przez wykonawców łącznie z zastrzeżeniem, że jeden wykonawca lub
jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie
wskazane w warunku udziału w postępowaniu.
2. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo
zamówień publicznych musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.
5.5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców,
wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23.
5.6. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art.
24 ust. 1 pkt 12-23 zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy
dyskwalifikują całą grupę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia.
Rozdział Va
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 5.
1. Fakultatywne
przesłanki
wykluczenia
przewidziane
w
niniejszym
postępowaniu.
Zgodnie z art. 24 ust. 5, pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania
wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
2. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12 – 23 ustawy PZP.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16–20 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,

które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której
mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie w/w pkt.4.
6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie.
Rozdział VI.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
6.1. Do oferty, w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25 a ust.1 ustawy Pzp
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - które należy złożyć
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ,
2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25 a ust.1 ustawy Pzp
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - które należy złożyć zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ.
6.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do
złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 6.1 zobowiązany jest każdy
z wykonawców występujących wspólnie. Oświadczenie ma potwierdzić spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
6.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje
o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1 ust. 1.
6.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu,
o którym mowa w pkt 6.1 ust. 1.
6.5. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia wykonawca składa na wezwanie zamawiającego na
zasadach określonych w przepisach art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 3):
1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp
6.7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p. (informacja zamieszczana po otwarciu
ofert), przekazują zamawiającemu:

1.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. - które należy złożyć zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
6.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do
złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6.7. zobowiązany jest każdy
z wykonawców występujących wspólnie (zależnie od statusu podmiotu).
6.9. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6.10. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a p.z.p., będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów.
Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
6.11. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
a) Formularz oferty – do oferty należy załączyć przygotowany zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do SIWZ formularz ofertowy
b) Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Do oferty
należy załączyć dokument pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy, który jest wymagany w sytuacji, gdy z dokumentu
rejestrowego nie wynika uprawnienie osoby do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
W przypadku, gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie
zamówienia, (grupy podmiotów określanej jako konsorcjum lub przedsiębiorców
prowadzących działalność w formie spółki cywilnej) są zobowiązani do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia
składają pełnomocnictwo wraz z ofertą w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
notarialnie albo umowę spółki cywilnej lub wyciąg z umowy spółki cywilnej w zakresie
reprezentacji spółki (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez wykonawcę)
z której będzie wynikało prawo do reprezentacji w postępowaniu albo reprezentacji
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Rozdział VII.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywanie oświadczeń lub dokumentów.
7.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016r. poz. 1113 ze zm.),
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i
615). Z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych lub
rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla danego dokumentu,
wykonawca musi zastosować tą formę.
Sposób porozumiewania się:
a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830),
b) osobiście,
c) faksem – nr.: 48 32 13 021
d) drogą elektroniczną – drogi@jedlinsk.pl
7.2 Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) Michał Surus – Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy
w Jedlińsku, ul. Warecka 19.
Grzegorz Walczak - Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy
w Jedlińsku, ul. Warecka 19
7.3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
7.4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane
przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania
w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną,
w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez
wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być
podpisane przez pełnomocnika.
7.5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
a) Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego
nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składnia ofert.
b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w ppkt. b
7.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej: w BIP po adresem:
http://www.bip.jedlinsk.pl/
7.7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
7.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną
zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej w BIP po
adresem: http://www.bip.jedlinsk.pl/
7.9. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Rozdział VIII.
Wymagania dotyczące wadium.
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000,00zł (słownie, zł: cztery
tysiące zero groszy).
Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do
jego formy. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na
rachunek Zamawiającego w banku Nr 06 9132 0001 0000 0433 2000 0030 Południowo
– Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku
Zaleca się, by wadium w formie poręczeń lub gwarancji składać w oryginale
(nie dotyczy potwierdzenia dokonania przelewu). Oryginał dokumentu wadialnego
należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, natomiast jego kopię należy dołączyć do oferty.
Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty
w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych ustawą.
Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie
okoliczności jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a
i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert.
Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom
wyklucza się.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy
Pzp.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez Zamawiającego.
Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
Rozdział IX.
Termin związania z ofertą.
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres - 30 dni (art. 85
ust. 1 pkt 1 u.p.z. p.)
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

upływem terminu związania oferta, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę
orzeczenia.
Rozdział X.
Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej
SIWZ. Oferta musi zawierać:
a) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 SIWZ, określający
również parametry techniczne oraz niezbędne wyposażenie przedmiotu
zamówienia
b) wszystkie dokumenty, oświadczenia wymienione w rozdziale VI:
c) Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w złożonej
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

ofercie

części

2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być
sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp) napisana pismem
maszynowym, komputerowym lub wyraźnym pismem ręcznym.
3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i podpisane.
4. Miejsca, w których oferent naniesie zmiany winny być naniesione czytelnie oraz
opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
5. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie.
6. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę pod
rygorem wykluczenia z postępowania.
7. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z tłumaczeniami na
język polski poświadczonymi przez wykonawcę
10.Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany
powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
11.Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty, w tym stron zamieszczonych
w kopercie zawierającej informacje chronione przez wykonawcę, zachowując ciągłość
numeracji.
12.Oferta musi zawierać informacje, których zakres Zamawiający określił w załączonym
formularzu „Oferty”. Zaleca się zastosowanie formularza oferty przygotowanego przez
Zamawiającego oraz pozostałych załączników.
13.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zewnętrznej i wewnętrznej,
zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści oraz
zabezpieczający ich nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.

Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób:
_____________________________________________________________________________________

Urząd Gminy Jedlińsk
Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego
ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk
Oferta na przetarg pn.:
,, Zakup ciągnika z osprzętem’’
Nie otwierać przed 06 kwietnia 2017r. przed godziną 10:00
Ofertę należy złożyć w pokoju nr 12 nie później niż do dnia 06.04.2017r.

do godziny 10:00.
_______________________________________________________________________________
Oferta otrzyma pisemne potwierdzenie jej złożenia (z odnotowaną datą i godziną jej
złożenia).
Zaleca się, by koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej, była opisana nazwą
i adresem wykonawcy.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi wykonawca.
14.Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie (art. 84
ust. 2)
15.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
16.Wszystkie strony oferty winny być spięte w sposób zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.
17.Oferta powinna być podpisana przez osobę, która jest upoważniona do
reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze
przedsiębiorców albo w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub
zgodnie z postanowieniami umowy spółki.
18.W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika - należy załączyć do oferty
pełnomocnictwo
19.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.
20.Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg. takich samych zasad jak złożona oferta
tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZAMIANA” (pozostałe
oznakowanie wg pkt. 11 ).
21.Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego
otwarcia ofert przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
22.Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania
ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego
powiadomienia (oświadczenia) w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE” - według
takich samych zasad, jakie obowiązują przy wprowadzaniu zmian do oferty.
23.W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający
nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
24.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
25.Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny, a złożone
kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”,
podpisane przez uprawnionego Wykonawcę.
26.Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. winna być parafowana przez
Wykonawcę.
27.Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika
określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego,
a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania:
a) wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą
dokument (np. pełnomocnictwo), określający co najmniej: strony występujące
wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia,
b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy),
Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być
podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

d) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
musi oddzielnie udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12-23 ustawy Pzp
e) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp
Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do
wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, ich
łączny potencjał techniczny, zawodowy oraz ich łączną sytuację ekonomiczną
i finansową.
f) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,
g) z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest
w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w miejsce „nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców
i dane umożliwiające ich identyfikację.
28.Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
29.Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi zostać dokonane nie później niż w terminie
składania ofert. Wykonawca jest również zobowiązany do wykazania, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
30„Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003r. 153, ze
zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności”.
31.Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej
zainteresowanej osoby.
32.Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa
były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty.
33.Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości
podczas otwierania ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
34.Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.
Rozdział XI.

Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19,
w pokoju nr 12 w terminie do dnia 06 kwietnia 2017r. do godz. 10:00.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Jedlińsk ul. Warecka 19, w dniu
06 kwietnia 2017r. o godz. 10:10, w sali konferencyjnej.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać
swoją ofertę. Skuteczna zmiana lub wycofanie oferty wymaga powiadomienia
Zamawiającego, w formie pisemnej, o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty
przygotowanego i oznaczonego w sposób określony w rozdziale 18 SIWZ, z dodatkowym
oznaczeniem koperty określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
3. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie.

4.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
informacje o których mowa w art. 86 ust ustawy Pzp.
Rozdział XII.
Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca poda, określoną cyfrowo i słownie w sposób jednoznaczny i ostateczny
ofertową cenę brutto (wraz z należnym podatkiem VAT) dla całego przedmiotu
zamówienia która będzie stanowiła element porównania i oceny oferty.
2. W cenie należy uwzględnić koszt dostawy, serwisu oraz przeszkolenie operatorów
ciągnika pod względem eksploatacyjnym oraz technicznym.
3. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności
w zakresie:
a) oszczędności
metody
wykonania
zamówienia,
wybranych
rozwiązań
technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia
dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy,
których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.
1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
4. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 p.z.p. lub
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 3, chyba że rozbieżność wynika
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający
może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 3.
5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na
wykonawcy.
6. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Rozdział XIII.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
L
p
1
.2

Nazwa kryterium
Cena
Okres gwarancji

waga
95%
5%

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę
punktów.
3. Sposób obliczania oferty najkorzystniejszej.
a) Kryterium – cena (Kc)
Sposób obliczenia:
Kc = najniższa oferowana cena brutto z ofert ważnych x 100 x 95%
cena brutto oferty ocenianej

Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według
ww. kryterium wynosi 95 pkt, uzyska ją oferta o najniższej cenie brutto.
Pozostałe oferty otrzymają punktację obliczoną według powyższego wzoru, z którego
wynika zasada: im wyższa cena brutto oferty ocenianej w odniesieniu do najniższej
oferowanej ceny brutto, tym mniejsza ilość otrzymanych punktów.
Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku . Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita
brutto (wraz z podatkiem VAT).
b) Kryterium – okres gwarancji (Kg)
Okres rękojmi tożsamy jest z okresem gwarancji.
Skala punktowa za wskazany w ofercie okres gwarancji:
a/ 12 miesięcy– 0pkt
b/ 18miesięcy– 50pkt
c/ 24miesiące i więcej -100pkt
Wartość kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

Kg = liczba punktów x 5 %
Zgodnie z tym działaniem oferta z najdłuższym okresem otrzyma maksymalną
liczbę punktów – 5
W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpłatnego
serwisu oraz wykonywania bezpłatnych napraw lub wymieniany na nowy, wolny od wad
– w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek wad materiałowych,
wykonania lub innych wad ukrytych.
Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę bez limitu motogodzin
Gwarancję należy podać w miesiącach ( liczba miesięcy).
Minimalny wymagany okres gwarancji – 12 miesięcy.
Maksymalny uwzględniony w obliczeniach i punktowany okres gwarancji – 24 miesiące.
Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według
ww. kryterium wynosi 5 pkt - uzyska ją oferta o zaoferowanym najdłuższym okresie
gwarancji podanym w miesiącach.
Uwaga – najdłuższy okres gwarancji jaki uwzględniany będzie do obliczeń (wg.
powyższego wzoru) i punktowany to 24 miesiące.
Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg powyższego wzoru, z którego
wynika zasada: im krótszy okres gwarancji z oferty ocenianej w odniesieniu do
najdłuższego oferowanego okresu gwarancji, tym mniejsza ilość otrzymanych punktów.
Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po dniu
w którym dokonano odbioru przedmiotu umowy i wydaniu przez Wykonawcę
dokumentów gwarancyjnych.
4. Oferta najkorzystniejsza.
Oferta która uzyskała największą końcową ilość punktów, będącą sumą punktów
kryteriów ocenianych tj. On = Kc + Kg
uznana zostanie przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

4.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
4.2. Zamawiający, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku
do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie stosownych
wyjaśnień, a następnie podejmie działania określone w art. 90 ustawy prawo zamówień
publicznych.
4.3. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie z art.
87 ust. 2 ustawy Pzp oraz poniższymi zasadami:
a) oczywiste omyłki pisarskie - poprzez oczywistą omyłkę pisarską należy
w szczególności rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd
gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp.;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek: Zamawiający przyjmuje że:
jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej
słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
- omyłką rachunkową jest widoczny, bezsporny, niezamierzony błąd rachunkowy
popełniony przez Wykonawcę, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku
działania arytmetycznego, a w szczególności błędne zsumowanie lub odjęcie
poszczególnych pozycji,
- możliwa do poprawienia na podstawie oferty, bez konieczności odwoływania się do
innych dokumentów lub uzyskania wyjaśnień Wykonawcy,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. Tzn.. takie , które może
poprawić Zamawiający samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności.
4.4. Zamawiający zastrzega, że katalog wymieniony w ppkt.2) a-c nie wyczerpuje
możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi
wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach. Uwzględni
również konsekwencje rachunkowe dokonanych w powyższy sposób poprawek.
4.6 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą;
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia;
e) została
złożona
przez
wykonawcę
wykluczonego
z
udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do
składania ofert;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
h) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na
przedłużenie terminu związania ofertą;
i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób
nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
j) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez
zamawiającego;
k) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można
zagwarantować w inny sposób.
l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
4.7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadomienia (-stosownie do art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych)
Wykonawców, którzy złożyli oferty w toczącym się postępowaniu. Informację

zamieści również na swej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
4.8. Unieważni postępowanie jeśli zaistnieją przesłanki art. 93 ustawy Pzp.
Rozdział XIV.
Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;
d) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie prawne i faktyczne.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 na stronie
internetowej.
3. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
w terminie nie krótszym niż:
a) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli
zawiadomienie to zostanie przesłane w inny sposób niż określone w pkt 1,
c) nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów, o których mowa w ust. 3, jeżeli w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i
miejscu spotkania w celu uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej
umowy.
Rozdział XV.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XVI.
Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.

2.

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy –
załącznik nr 6 do SIWZ.
Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, zamawiający przewiduje możliwość dokonania
zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w następujących sytuacjach:
2.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż
zakładano w opisie przedmiotu umowy,
b) zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do
przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy
i termin realizacji.
2.2. Pozostałych zmian:
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego
(powoduje zmniejszenie wartości umowy),

b) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza
się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę
wartości umowy z tego tytułu,
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz
Wykonawcy,
d) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną
umowy, (np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiany danych
teleadresowych),
e) wystąpienie innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia
Umowy, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie
terminie lub zakresie
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu
stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,
3.1 strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana
jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,
3.2 wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na
piśmie.
Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Środki
ochrony prawnej.
2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej
przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności wymienionych w art. 180 ust.
2ustawy Pzp.-tj.:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Rozdział XVIII. Informacja o podwykonawcach
1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę
nazw podwykonawców, jeżeli są znane).
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,
na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie
jedynie za zgodą zamawiającego.
Rozdział XIX.
Informacje dodatkowe.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający nie przewiduje :
a) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
b) zawarcia umowy ramowej,
c) rozliczenia w walutach obcych,
d) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4
ustawy Pzp.
4 Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych
w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Rozdział XX
Wykaz załączników do niniejszej SIWZ
1/Formularz oferty - Załącznik nr 1
2/OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr2
3/OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 3
4/OŚWIADCZENIE o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej,
składane przez wykonawcę
w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert
-Załącznik nr 4
5/Wzór umowy - Załącznik Nr 5

