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I. INFORMACJE OGÓLNE. 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

ECO – GNOJNIK  Sp. z o. o.  

Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik  

NIP: 869-198-13-40,  

REGON: 122687896  

Telefon/fax: 14 6869600 wew. 41; 

2. Tryb postępowania: 

2.1. Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn zm.) – zwanej 

dalej p.z.p. obowiązujących dla postępowań o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. 

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  

art. 10 ust. 1 p. z. p. oraz art. 39 i nast. p. z. p. 

2.3. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika rolniczego 

(traktoru)  

z osprzętem w postaci beczki asenizacyjnej wraz z jego finansowaniem w formie sprzedaży 

ratalnej. 

2.4. Parametry techniczne traktoru oraz beczki asenizacyjnej oraz warunki ich dostawy określa 

załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 

2.5. Warunki sprzedaży ratalnej: 

Sprzedaż ratalna przedmiotu dostawy zostanie zrealizowana na warunkach nie mniej 

korzystnych niż następujące: 

2.5.1. Pożyczka na okres do 25 czerwca 2017 r.  

2.5.2. Udział własny Zamawiającego: nie więcej niż 4,5% kapitału pożyczonego. 

2.5.3. Oprocentowanie pożyczki wg stawki WIBOR 1M z dnia publikacji ogłoszenia 

o zamówieniu i stałej marży Wykonawcy. 

2.5.4. Spłata kapitału nastąpi w ośmiu ratach, w następującej wysokości i terminach spłaty:  

- I rata w kwocie stanowiącej 4% kapitału, w terminie do 25 września 2015 r.,  

- II rata w kwocie stanowiącej 15% kapitału, w terminie do 25 grudnia 2015 r.,   
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- III rata w kwocie stanowiącej 50% kapitału, w terminie do 25 marca 2016 r.,   

- IV rata w kwocie stanowiącej 5 % kapitału, w terminie do 25 czerwca 2016 r.,  

- V rata w kwocie stanowiącej 5 % kapitału, w terminie do 25 września 2016 r.,  

- VI rata w kwocie stanowiącej 5 % kapitału, w terminie do 25 grudnia 2016 r.,  

- VII rata w kwocie stanowiącej 5 % kapitału, w terminie do 25 marca 2017 r.,   

- VIII rata w kwocie stanowiącej 6,5 % kapitału, w terminie do 25 czerwca 2017 r. 

2.5.5. Płatność odsetek będzie następowała w okresach kwartalnych, z tym, że pierwsza rata 

odsetkowa będzie płatna do 25 września 2015 r., kolejne raty odsetkowe płatne  

w okresach kwartalnych na 25 dzień kwartału począwszy od 25 września 2015 r. 

2.5.6. Zabezpieczenie: zastaw rejestrowy na traktorze lub weksel lub umowa o dotację  

z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego lub zabezpieczenie na 

rachunku bankowym lub Umowa przewłaszczenia zawieszającego,  

2.5.7. Wykonawca jest uprawniony do naliczenia opłaty za dokonanie zakupu ciągnika 

rolniczego i beczki asenizacyjnej. 

2.5.8. Zamawiający nie może być obciążany przez Wykonawcę opłatami oraz prowizjami 

innymi niż określone w przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2.5.9. Zamawiający będzie uprawniony do: 

2.5.9.1. wcześniejszej spłaty rat, bez ponoszenia dodatkowych kosztów,  

tj. dodatkowych opłat, prowizji i innych podobnych świadczeń.  

W przypadku spłaty pożyczki we wcześniejszym terminie odsetki liczone będą do 

dnia całkowitej spłaty pożyczki a nie do końca trwania umowy. 

2.5.9.2. do zmiany harmonogramu spłat poszczególnych rat za dodatkową opłatą 

jednak nie większą niż 300,00 złotych. 

2.6. CPV: 

66.11.30.00-5 – usługi udzielania kredytu. 

16.70.00.00-2 Ciągniki; 

34.14.45.00-3 Pojazdy do transportu odpadów i ścieków. 

2.7. Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 24.06.2015 r 

2.8. Minimalny okres gwarancji dla: 

2.8.1 dostarczonego traktoru wynosi 24 miesiące 
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2.8.2 dostarczonej beczki asenizacyjnej wynosi 12 miesiący. 

2.9. Istotne postanowienia umowy określają postanowienia sekcji XII niniejszej SIWZ. 

2.10. Na życzenie Wykonawcy Zamawiający (Eco-Gnojnik Sp. z o.o.) udostępni dokumenty 

finansowe w celu oceny zdolności kredytowej. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający żąda wniesienia wadium, zgodnie z postanowieniami sekcji IX niniejszej SIWZ 

6. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Wykonkawca może realizować zamówienie przy pomocy podwykonawców. 

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:  

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem 

zamówienia jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Działalność oraz 

czynności objęte przedmiotem zamówienia nie wymagają posiadania specjalnych 

uprawnień –  Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu oceny spełniania warunku w tym 

zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 

wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

1.2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu 

oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na 

podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu; 

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie precyzuje opisu 

sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za 

spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków 

udziału  

w postępowaniu; 

1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje 

opisu sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za 
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spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu; 

1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej wyrażającej się posiadaniem ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 złotych (w przypadku kwot w walutach obcych 

liczonej według średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia o zamówieniu dla przedmiotowego 

postępowania). 

W przypadku gdy dla potrzeby oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający będzie dokonywał przeliczenia na PLN kwot w walutach obcych wg średniego 

bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, jeżeli na dzień wskazany 

wyżej jako moment dokonania przeliczenia, kurs stanowiący podstawę przeliczenia nie zostanie 

przez NBP opublikowany, podstawą przeliczenia będzie kurs NPB opublikowany w dniu najbliższej 

publikacji mającej miejsce po dniu wskazanym wyżej. 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów 

zobowiązany będzie do zaangażowania tego podmiotu bezpośrednio, osobiście w realizację 

zamówienia – na zasadzie faktycznego udziału w realizacji zamówienia poprzez podwykonawstwo 

lub doradztwo wraz z przekazaniem odpowiedniej wiedzy w zakresie organizacji, logistyki i 

technologii w całym okresie realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów zgodnie  

z art. 26 ust. 2b p.z.p., odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania: 

3.1. wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony 

poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków 

dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
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wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i 

kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków 

zawodowych  

w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych 

lub zobowiązał się do ich naprawienia; 

3.2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

poprzez likwidację majątku upadłego; 

3.3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

3.4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

3.5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

3.6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
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3.7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

3.8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

3.9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

3.10. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 

3.11. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, 

spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, 

członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy  

z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez  

okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również wykonawców, którzy: 

4.1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi  

about:blankAKT%5b%5d215536689#mip20473826
about:blankAKT%5b%5d215536689#mip20473830
about:blankAKT%5b%5d215536689#mip20473826
about:blankAKT%5b%5d215536689#mip20473830
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w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie 

utrudni uczciwej konkurencji; 

4.2. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania 

ofertą, lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 p.z.p., albo nie zgodzili się na 

przedłużenie okresu związania ofertą; 

4.3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

4.4. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

4.5. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm. 3), złożyli 

odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 

powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

III. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ 

1. Na ofertę składają się: 

 formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 

 opis techniczy zaoferowanego ciągnika rolniczego wraz z beczką asenizacyjną (np. karty 

katalogowe, forlery. Opis techniczny musi pozwalać na ocenę czy zaoferowane ciągnik wraz  

z beczką spełniają określone przez Zamawiającego parametry techniczne opisane w 

załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ), 

 w przypadku, jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie przy pomocy 

podwykonawców, informacja o części zamówienia, którego wykonanie powierzy 

podwykonawcom, a także, 

oraz następujące dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania  

o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 p.z.p 

1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach  

o których mowa w art. 24 ust.1 p.z.p, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3,  
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1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p., wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

1.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  

w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert; 

1.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega  

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej  

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

1.5. lista podmiotów należących do tej samej co wykonawca grupy kapitałowej , o której mowa  

w art. 24 ust. 2 pkt 5 p.z.p., albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy 

kapitałowej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 

oraz następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

1.6. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

1.7. opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia. 

2. Jeżeli Wykonawca polega na innych podmiotach, w zakresie o którym mowa w sekcji II pkt.2 

SIWZ jest on zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawi w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W takiej sytuacji, zamawiający, w celu oceny, 

czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla 
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należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zamawiający żąda dokumentów 

dotyczących  

w szczególności:  

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia,   

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

3. Jeżeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III pkt. 1.2, 1.3, 1.4 niniejszej siwz składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu,  

4. Dokumenty, o którym mowa w sekcji III pkt. 3 tiret pierwsze, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa  

w sekcji III pkt. 3 tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 niniejszej sekcji, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 

uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem. Dyspozycje zawarte w pkt. 4 niniejszej sekcji stosuje się 

odpowiednio. 
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6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

7. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składane są w 

oryginale lub kopii. W przypadku, składania wraz z ofertą kopii jakiegoś dokumentu, wykonawca 

poświadcza za zgodność z oryginałem przez złożenie własnoręcznego podpisu z dopiskiem „za 

zgodność  

z oryginałem”. Pisemne zobowiązanie podmiotów zobowiązujących się do oddania wykonawcy 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia winno być złożone  

w oryginale. 

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych  

w art. 26 ust. 2b p.z.p., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych 

podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te 

podmioty. 

 

IV. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy 

dołączyć pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej, określające osobę pełnomocnika, 

zakres reprezentacji oraz zawierające wskazanie postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

notarialnie. 

4. Sposób składania oświadczeń i dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia: 
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4.1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składane są przez 

każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4.2. Dokumenty potwierdzające spełnienia postawionych przez Zamawiającego warunków, 

składają ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy 

odpowiadają za ich spełnienie. 

4.3. Oświadczenia i dokumenty składane łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia: 

4.3.1. ofertę składa (podpisuje) pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia na zasadach ogólnych; 

4.3.2.  oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu składają (podpisują) 

wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik. 

 

V. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi  

w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w sekcji III wg. formuły spełnia 

bądź nie spełnia. 

2. Nie złożenie przez Wykonawcę wskazanych wyżej dokumentów, bądź złożenie ich  

w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania  

z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 p.z.p.  

 

VI. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OFERT  

1. Na ofertę składają się oferta cenowa wraz ze wszystkimi pozostałymi załącznikami. 

2. Oferta winna znajdować się w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą  

i adresem Wykonawcy wraz z oznaczeniem postępowania o zamówienia do którego się 

odnosi oraz napisem: ,,UWAGA - NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU OTWARCIA 

OFERT”. 

3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w: ECO – GNOJNIK Sp. z o. o., Gnojnik 363, 

pok. 29. Termin składania ofert upływa dn. 05.06.2015 r. o godzinie 11.00 

4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone bez 

otwierania. 
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5. Każdy z Wykonawców może przedstawić tylko jedną ofertę. 

6. Oferta powinna być napisana w języku polskim. W wypadku złożenia w ofercie dokumentów  

w języku innym niż polski, winny one zawierać tłumaczenia poświadczone przez wykonawcę. 

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być parafowane  

i datowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę. 

8. Oferta wraz z pozostałymi załącznikami i wszystkimi wymaganymi dokumentami, powinna 

być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. (podpisana winna być każda strona niosąca treść). 

9. Zaleca się, aby strony oferty oraz pozostałe załączniki były kolejno ponumerowane.  

10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert o którym mowa w pkt. V.3, 

zmienić lub wycofać ofertę. 

11.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2015 r. o godzinie 1130 w siedzibie Zamawiającego  

ECO – GNOJNIK Sp. z o. o., Gnojnik 363, pok. 29. 

12. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

13.  Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawarte  

w ofertach. 

14. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później 

niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w sekcji VI pkt. 13. 

15. Informacje, o których mowa w sekcji VI pkt. 12 i 13 , przekazuje się niezwłocznie 

wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.  

16. Otwarcia ofert dokonają powołani przez Zamawiającego członkowie komisji przetargowej. 

17. Po złożeniu oferty Wykonawca będzie nią związany przez okres 30 dni licząc od terminu 

otwarcia ofert. 

  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1239114:part=a8u3:nr=1&full=1
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VII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Podstawą kalkulacji są: 

a) parametry techniczne traktoru oraz beczki asenizacyjnej oraz warunki ich  

dostawy (załącznik nr 4), 

b) warunki sprzedaży ratalnej. 

zawarte w niniejszej siwz, w tym w załącznikach oraz istotnych postanowieniach umowy. 

2. Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ) zobowiązany jest 

wskazać cenę ostateczną zawierającą również wszelkie koszty wynikające z ratalnej formy 

sprzedaży. 

 
 
Sposób obliczenia ceny według wzoru: 

C = wysokość pożyczki x (WIBOR 1M + M) + O 

gdzie: 

C – cena oferty; 

M – marża Wykonawcy  

O  - opłata za dokonanie zakupu ciągnika rolniczego oraz beczki asenizacyjnej 

WIBOR 1M – z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu wyrażony wielkością procentową (%). 

Do wyliczenia ceny należy przyjąć zakładany termin pobrania pożyczki oraz terminy i wielkość 

spłat rat kapitałowych oraz opłatę od zakupu ciągnika rolniczego wraz z beczką asenizacyjną. 

Przy wyliczeniu oprocentowania pożyczki należy przyjąć stałą stawkę WIBOR 1M z dnia 

publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych (tj. 28.05.2015r.) ogłoszenia o niniejszym 

zamówieniu, podaną w komunikacie NBP. 

3. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym 

również wszelkie koszty towarzyszące prawidłowemu wykonaniu przedmiotu zamówienia  

o których mowa w SIWZ, w tym w szczególności: 

a) koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk; 

b) koszty dojazdu, podatków, opłaty celne i inne czynniki; 

c) koszty ubezpieczenia; 

d) koszty usuwania wad i usterek, które wystąpią w okresie rękojmi i gwarancji. 
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4. Tam, gdzie w siwz lub załącznikach (jakichkolwiek elementach opisu przedmiotu zamówienia) 

zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) przedmiotu 

dostawy lub jego części, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, pod 

warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację przedmiotu zamówienia oraz zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od przyjętych przez Zamawiającego. 

5. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

6. W przypadku, gdy złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej 

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

VIII. KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT 

1. Kryteria oceny ofert i ich wagi. 

Lp. Kryteria Waga 

1. CENA 96% 

2 DŁUGOŚĆ UDZIELONEJ GWARANCJI 4% 

 

1.1. Cena: 

najniższa cena otrzyma 94 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej  

w/g następującego przelicznika:  

ilość pkt. = cena zawarta w ofercie z najniższą ceną / cena zawarta w ofercie  

badanej x 96pkt. 

1.2. Wydłużony okres gwarancji (dla dostarczonego ciągnika rolniczego/traktoru): 

1.2.1. Wykonawca który zaproponuje okres gwarancji wynoszący 36 miesiące (lub więcej), 

otrzyma 2 pkt, z zastrzeżeniem pkt 1.2.2. 

1.2.2. Wykonawca który zaproponuje okres gwarancji wynoszący 48 miesiące (lub dłuższy) 

otrzyma 4 pkt.  

W ramach kryterium “Wydłużony okres gwarancji” może zostać przyznane max 4 pkt. Brak 
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informacji w formularzu ofertowym o przedłużeniu okresu gwarancji Zamawiający będzie 

poczytywał jako zadeklarowanie 24 miesięcznego okresu gwarancji.  

2. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta której przyznana zostanie największa ilość punktów łącznie 

w kryteriach wskazanych w pkt. 1.1 oraz 1.2 niniejszej sekcji. 

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z niższą ceną. 

 

IX. WADIUM 

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000 PLN 00/100 (słownie: 

osiem tysięcy PLN). 

2. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania na rachunku Zamawiającego. 

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a. pieniądzu przelewem, na konto Zamawiającego: 

BOŚ SA O/O Tarnów nr: 67 1540 1203 2053 9105 5583 0001 

z dopiskiem  „Wadium w postępowaniu na dostawę ciągnika rolniczego i beczki 

asenizacyjnej”. 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy  

oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być poręczeniem 

pieniężnym, 

c. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d. gwarancjach bankowych, 

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 

2010 r. Nr 96, poz. 620).  

5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10 niniejszej sekcji. 
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6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie pkt. 5 niniejszej sekcji, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp., pełnomocnictw, listy 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 2 pkt 5 p.z.p., lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., co 

powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
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X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZED 

ZAWARCIEM UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. O terminie podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający powiadomi 

odrębnym pismem Wykonawcę, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed 

podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zaproszony do 

podpisania umowy zobowiązany będzie do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę. 

 

XI. INFORMACJE ISTOTNE DLA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA  

1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

b. oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty; 

c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć; 

d. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

a. jest niezgodna z ustawą; 

b. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p.; 

c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

f. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
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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 ustawy P.z.p.; 

h. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż  

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3 niniejszej sekcji, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

5. Korespondencję dotyczącą przedmiotowego postępowania należy kierować na adres 

Zamawiającego wskazany w sekcji I pkt. 1 niniejszej SIWZ. 

6. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną. Korespondencję związaną z przedmiotowym 

postępowaniem można kierować na nr faksu lub adresy poczty elektronicznej wskazane w 

sekcji I pkt. 1.3 niniejszej SIWZ. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem bądź drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7. Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących 

postępowania: 

Andrzej Sacha tel. 14 68 69 600 wew. 41 

e-mail: eco@gnojnik.pl  

8. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, Zamawiający niezwłocznie 

prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz innym 

ujawnionym Wykonawcom, nie ujawniając źródła zapytania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia 

także na swojej stronie internetowej. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 

Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 

mailto:eco@gnojnik.pl
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istotnych warunków zamówienia oraz innym ujawnionym wykonawcom. Zamawiający zamieści 

informacje o zmianach także na swojej stronie internetowej. 

 

XII. ZAWARCIE UMOWY. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od poinformowania go o wyborze najkorzystniejszej oferty przedłoży na 

piśmie zamawiającemu projekt umowy bądź umów na dostawę ciągnika rolniczego z beczką 

asenizacyjną wraz z finansowaniem w formie sprzedaży ratalnej. Jeżeli Wykonawca w 

działalności swojego przedsiębiorstwa stosuje wzorce umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu 

cywilnego (ogólne warunki umów, wzory umów, regulaminy) obowiązany będzie przedłożyć 

Zamawiającemu również te dokumenty.  

2. Przedłożony projekt umowy winien spełniać następujące warunki:  

1) w zakresie dotyczącym warunków sprzedaży ratalnej, opisanych w sekcji I pkt. 2.5 

niniejszej SIWZ, nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla 

Zamawiającego niż tam określone. 

2) Ciągnik rolniczy (traktor) wraz z beczką asenizacyjną (przedmiot sprzedaży) objety 

przedmiotem zamówienia powinien być objęty gwarancją jakości na warunkach nie 

gorszych niż określone w sekcji I pkt. 2.8 niniejszej SIWZ oraz nie gorszych niż w 

ofercie Wykonawcy. Bieg terminu gwarancji nie może rozpoczynać się wcześniej niż 

w dniu wydania Zamawiającemu ciągnika rolniczego wraz z beczką asenizacyjną, 

potwierdzonego podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego 

3) Warunki serwisu gwarancyjnego muszą odbywać się na warunkach nie gorszych niż 

określone w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ. Dokonywane przez Wykonawcę 

przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji mają  być wykonywane bezpłatnie. 

4) Umowa nie może zastrzegać natychmiastowej wymagalności nieuiszczonej ceny  

w przypadku uchybienia terminom poszczególnych rat. 

5) Umowa nie może zawierać postanowień uprawniających Wykonkawcy do 

odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiajacy nie będzie w zwłoce z zapłatą co najmniej 

2 rat gdy równocześnie łączna suma zaległych rat będzie przewyższać jedną piątą 

część umówionej ceny. W takim przypadku Wykonaca winien wyznaczyć 

Zamawiającemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z 
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zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie 

uprawniony do odstąpienia od Umowy. 

6) Postanowienia pkt. 4) oraz 5) winny znaleźć odpowiednie zastosowanie również  

w przypadku gdy przedmiot sprzedaży zostanie sprzedany Zamawiającemu przy 

udziale banku udzielającego kredytu. 

7) Odpowiedzialność za wady przedmiotu sprzedaży z tytułu rękojmi ponosić będzie 

wyłacznie Wykonawca. 

8) Wydanie Zamawiającemu przedmiotu sprzedaży powinno nastąpić nie później  

niż do 24.06.2015.  

9) Dostawa ciągnika rolniczego wraz z beczką asenizacyjną do siedziby Zamawiającego 

odbędzie się na koszt Wykonawcy. 

10) Waluta umowy: PLN. 

11) Wydanie ciągnika rolniczego wraz z beczką asenizacyjną nastąpi po uprzednim 

uzgodnieniu między Wykonawcą a Zamawiającym daty i godziny odbioru (co może 

mieć miejsce wyłacznie w czasie godzin pracy Zamwiającego). 

12) Odbiór przedmiotu sprzedaży zostanie potwierdzony protokołem  

zdawczo – odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione przez  

Zamawiającego i Wykonawcę. 

13) Do chwili protokolarnego przekazania przedmiotu sprzedaży Zamawiającemu 

Wykonawca ponosi ryzyko i odpowiedzialność związane z jego dostawą. 

14) Zamawiajacy będzie mógł odmówić odbioru przedmiotu sprzedaży jeżeli: 

 stwierdzi jego wady, 

 przedmiot sprzedaży nie będzie odpowiadał wymogom określonym  

w niniejszej SIWZ. 

15) Zmiany umowy będą wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

16) W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz p.z.p. 

3. Przedstawienie przez Wykonawcę umowy niespełniającej wymogów określonych  

w pkt 2 będzie traktowane jako okoliczność uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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XIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. 

1. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy przysługuje odwołanie. 

2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. 

p.z.p. 

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami p.z.p. czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie p.z.p., na które nie przysługuje 

odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 p.z.p. 

7.  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2 p.z.p. albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
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Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej. 

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 niniejszej sekcji wnosi się  

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes  

w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 

doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy 

wnoszącemu odwołanie.  

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 

na korzyść jednej ze stron.  

12. Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do 

czasu otwarcia rozprawy przed składem orzekającym Krajowej Izby Odwoławczej. 

13. Na orzeczenie Izby wykonawcy przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu 

okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi 

się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

(Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

    Z a t w i e r d z a m 

 

 

Załączniki do SIWZ 

1. formularz ofertowy – zał. nr 1 

2. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 

3. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3 

4. Opis parametrów technicznych ciągnika rolniczego i beczki asenizacyjnej – zał. nr 4 

5. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 5 



24 z 33 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 .................................................. 

                 / miejscowość  data/ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 

ciągnika rolniczego z beczką asenizacyjną wraz z finansowaniem w formie sprzedaży ratalnej 

 

Cena za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wraz z załącznikami wynosi:  

Wartość brutto  ...................................................................................................................... zł 

 

słownie  …………........................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł 

Wartość netto   ...................................................................................................................... zł 

 

słownie  …………........................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zł 

Podatek VAT: …………………… % 

 

Ceny oferty została wyliczona według wzoru: 

C = wysokość pożyczki x (WIBOR 1M + M) + O 

gdzie: 

C – cena oferty; 

M – marża Wykonawcy ……… 

O  - opłata za dokonanie zakupu ciągnika rolniczego oraz beczki asenizacyjnej 

WIBOR 1M – z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu ……………….% 

 

Oferowany okres gwarancji dla ciągnika rolniczego (traktoru) wynosi: ………………………………… 

miesięcy (licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy). 

 

Jednocześnie oświadczamy, że: 

1) Zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

i z treścią załączników do niniejszej SIWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. Zobowiązujemy się  
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w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2) Ujęliśmy w złożonej ofercie wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania 

zamówienia.  

3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert. 

4) Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować siłami własnymi/przy udziale 

podwykonawców (niepotrzebne skreślić).  

Część zamówienia którą zamierzamy zrealizować przy pomocy podwykonawców: …………………………… 

(jeżeli dotyczy ).. 

 

 

_________________________, dnia ______________  

 

___________________________ 

(pieczęć Wykonawcy i podpis osoby 

upoważnionej) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ciągnika rolniczego z beczką 

asenizacyjną wraz z finansowaniem w formie sprzedaży ratalnej 

 

Oświadczam, że wykonawca którego reprezentuję: 

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie  

3.  dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 

 

_________________________, dnia ______________  

 

___________________________ 

(podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ciągnika rolniczego z beczką 

asenizacyjną wraz z finansowaniem w formie sprzedaży ratalnej 

 

 

Oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu  

z postępowania z powodu okoliczności, o których mowa w 24 ust.1 ustawy P.z.p 

 

 

 

 

 

 

…...............................                                                                 ….............................................. 

  miejscowość, data                                                                      podpis osoby upoważnionej  

 

 

 

  



28 z 33 
 

Załącznik nr 4.  

 

Opis parametrów technicznych ciągnika rolniczego i beczki asenizacyjnej 

 

 

Wymagane parametry techniczne ciągnika: 

1) ciągnik rolniczy nowy, nie rejestrowany; 

2) ciągnik wyprodukowany w UE lub z homologacją europejską; 

3) rok produkcji: 2014 lub nowszy; 

4) ciągnik z sieci autoryzowanego dealera; 

5) minimalna masa ciągnika 5000 kg netto (bez paliwa, ładowacza czołowego, obciążników); 

6) Silnik wysokoprężny:  

moc nominalna min. 110 KM, min. 4 zawory na cylinder, podgrzewanie bloku silnika, 

spełnienie normy emisji spalin STAGE IIIB, selektywna redukcja katalityczna, zbiornik paliwa, 

pojemność skokowa silnika min. - 4400 cm3;  

7) Przekładnia: 

 - Przekładnia nawrotna z elektrohydraulicznym sterowaniem,  

 - Napęd na 4 koła 4x4, 

 - min. ilość biegów (przód/tył) 30/30, 

 - sprzęgło wielotarczowe mokre, 

 - skrzynia biegów wyposażona w biegi pełzające, najniższe przełożenie biegu pełzającego 

pozwalające uzyskać prędkość max. 0,2 km/h, 

 wszystkie biegi zmieniane bez użycia sprzęgła przez operatora; 

8) Kabina: 

 - przeszklona komfortowa min. 4 słupkowa, 

 - siedzisko operatora pneumatyczne, amortyzowane, komfortowe z pasami 

bezpieczeństwa, 

 instalacja ogrzewania kabiny, 

 - ilość miejsc: 1+1 (rejestracja na 2 osoby), 

 - klimatyzacja, 

 - amortyzowana kabina,  

 - min. przednia szyba ze szkła hartowanego,  

 - skrzynka narzędziowa z zestawem kluczy,  

 - min. 5 kg. gaśnica proszkowa, 
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 - elektryczny główny wyłącznik prądu,  

 - wycieraczka przedniej szyby ze spryskiwaczem, 

 - wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem,  

 - schodki do kabiny,  

 - lusterka wsteczne, zamontowane wewnątrz kabiny (min. 1 szt.) i na zawenątrz kabiny 

(min. 2szt.), 

 - wspomaganie kierownicy,  

 - instalacja radiowa wraz z radiem,  

 - oświetlenie drogowe,  

 - oświetlenie na kabinie 4+4, 

 - górny wlot powietrza,  

 - pomarańczowa okrągła lampa ostrzegawcza sterowana z kabiny kierowcy, 

zamontowana z tyłu kabiny, 

9) konstrukcja podwozia pozwalająca zamontować ładowacz czołowy; 

10) WOM, TUZ  i hydraulika: 

 - WOM tylny min. 2 zakresowy (1 z 540/540E oraz 1 z 1000/1000E) z funkcją 

automatycznego wyłączania WOM względem sterowania podnośnika, 

 - start/stop WOM na błotnikach,  

 - TUZ tylny o min udźwigu 5000 kg, 

 - TUZ przedni o min udźwigu 3000 kg, 

 - sterowanie TUZ na błotnikach,  

 - amortyzacja maszyn w transporcie, 

 - belka do tylnego TUZ, 

 - cięgno tylnego podnośnika (śruba rzymska), 

 - zaczep transportowy przesuwny automatyczny,  

 - zaczep dolny rolniczy, 

 - zaczep stały hakowy do przyczep 1 osiowych,  

 - min. 3 pary wyjść hydraulicznych, 

 - wydajność pompy hydraulicznej min. 70l/min. 

11) ogumienie o szerokości min. 400 mm 28R (przód) oraz 480 mm 38R (tył),, opony z bieżnikiem 

kostka, drogowe; 

12) instalacja pneumatyczna jedno- i dwuobwodowa; 

13) Przednia i tylnia oś: 

 - blokada przedniego i tylnego mostu,  
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 - tylna oś z wzmocnieniem siły hamowania,  

 - przednia oś amortyzowana,  

14) Wymiary: 

 - długość max. 4500 mm, mierzona od przedniego TUZ do tylnego TUZ,  

 - wysokość max. 2900 mm,  

 - szerokość max. 2600 mm,  

15) Ładowacz czołowy: 

 - fabrycznie nowy, przystosowany do ciągnika,  

 - wysokość podnoszenia min. 3,4 m ( do poziomu osprzętu), 

 - min. udźwig na maksymalnej wysokości 1900 kg,  

 - zawieszenie osprzętu typu Euro, 

 - widły do palet o regulowanej szerokości, 

 -min. 3 sekcje hydrauliki,  

 - automatyczne poziomowanie,  

 - amortyzacja wysięgnika,  

16) Pozostałe wymagania: 

 - gwarancja na części mechaniczne min. 24 miesiace, 

 - przeglądy serwisowe nie częściej niż co 500 mth 

 - czas reakcji serwisu 24 h,  

 - termin realizacji zamówienia do 24.06.2015 r. 

 

Wymagane parametry techniczne beczki asenizacyjnej: 

1) zbiornik stalowy; 

2) beczka ocynkowana dwustronnie ogniowo, wewnętrznie wzmocniona pierścieniami, 

3) falochron, 

4) regulowana stopa podporowa;  

5) pojemność zbiornika min. 6000l; 

6) 1 oś; 

7) ogumienie 400 R22,5; 

8) układ hamulcowy pneumatyczny jednoprzewodowy; 

9) rurowy wskaźnik poziomu; 

10) zasuwa z prawego boku zbiornika; 

11) właz górny Ø 420 mm otwierany ręcznie; 

12) drabinka;  
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13) wąż ssący 3 częściowy o min. średnicy 110 mm (+/-3%), o długości min. 18 m z koszem; 

14) kompresor o wydajność min. 6500 l/min; 

15) wałek przekaźnika mocy; 

16) układ hydrauliczny otwierania spustu; 

17) instalacja elektryczna wraz z oświetleniem drogowym; 

18) gwarancja min. 12 miesięcy;  

19) Hamulec postojowy; 

20) Kliny pod koła 4 szt.; 

21) Świadectwo homologacji umożliwiające zarejestrowanie wozu oraz dopuszczenie do 

poruszania się po drogach publicznych; 

22) Gwarancja na części mechaniczne min. 12 miesięcy; 

23) Wymiary: 

 max. długość - 6 150 mm 

 max. szerokość - 2 600 mm 

 max. wysokość - 2 900 mm 

 ilość kół – 2 

 

 

Warunki dostawy 

1) Wykonawca dostarczy we własnym zakresie i na własny koszt traktor wraz z beczką 

asenizacyjną do siedziby Zamawiającego określonej w pkt I. SIWZ. 

2) W dniu odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

a) świadectwo homologacji na terenie RP ciągnika rolniczego i beczki asenizacyjnej; 

b) karty pojazdów oraz dokumentacje techniczno-ruchowe podzespołów, 

c) książki gwarancyjne ciągnika rolniczego i beczki asenizacyjnej, 

d) instrukcje obsługi ciągnika rolniczego i beczki asenizacyjnej sporządzone w języku polskim, 

e) świadectwa zgodności dla ciągnika rolniczego i beczki asenizacyjnej, 

3) Beczka asenizacyjna winna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych 

(Dz.U. Nr 193, poz. 1617)  

4) Ciągnik rolniczy i beczka asenizacyjna winny spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do 

poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r.– Prawo o 

ruchu drogowym (Dz.U.z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). oraz spełniać wymagania i być 

dostosowane do poruszania się po drogach publicznych na terenie PL 
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5) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w ilości min. 4 godzin 

zegarowych z zakresu obsługi bieżącej eksploatacji i bhp pojazdów dla 1 pracownika 

przedstawionego przez Zamawiającego. Szkolenie powinno się odbyć na terenie 

wyznaczonym przez Zamawiającego w terminie do 31.07.2015 r. 

6) W okresie gwarancji Wykonawca usunie wszelkie wady objęte gwarancją, zgłoszone przez 

Zamawiającego. Czas reakcji serwisu na usterkę max. 24 h od zgłoszenia; zgłoszenie nastąpi 

telefonicznie i zostanie potwierdzone pismem. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w okresie nie dłuższym niż 5 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania naprawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od 

daty uznania reklamacji. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony, za 

zgodą stron. 

8) Po upływie okresu gwarancji Wykonawca zapewni odpłatny serwis pogwarancyjny. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………. 

 

Adres……………………………………………………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ciągnika rolniczego z beczką 

asenizacyjną wraz z finansowaniem w formie sprzedaży ratalnej 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej. 

 

Nazwa Wykonawcy: 

................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy: 

................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................... 

 

Oświadczamy, że Wykonawca którego reprezentujemy 

nie należy do grupy kapitałowej / należy do grupy kapitałowej1, 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej ( jeżeli dotyczy ): 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

                                            
1
 Niepotrzebne skreślić 


