GMINA BOBROWO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym
Znak postępowania: OCW.271.2.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

Zatwierdzam:
Wójt Gminy Bobrowo
/~/ Paweł Klonowski

Bobrowo, styczeń 2018 r.

I. Nazwa oraz adres zamawiającego
Gmina Bobrowo
adres: Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo
tel. / fax (56) 495 18 24/ (56) 495 18 10
adres strony internetowej: www.bobrowo.bip.net.pl
e-mail: bobrowo@samorzad.org.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek, od7 15 do 16 00 , wtorek środa, czwartek, od 7 15 do 15 15 , piątek, od7 15 do 1430
Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy zobowiązani są kierować na adres podany
jak wyżej.

II.

Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej „ustawą"
2. Wartości zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy.
3. W postępowaniu zamawiający zastosuje art. 24 aa ustawy, tj. najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
ładowaczem czołowym o następujących minimalnych parametrach i wyposażeniu:
1) ciągnik fabrycznie nowy, maksymalna ilość przepracowanych motogodzin - 50 mtg, rok
produkcji 2017 lub 2018 ,
2) silnik 4 cylindrowy z turbodoładowaniem o mocy 100 - 110 KM,
3) koła przednie i tylne na pełnych felgach,
4) obciążniki kół tylnych 2 x 150 kg
5) tylny TUZ o udźwigu 3500 - 4500 kg,
6) przedni TUZ o udźwigu 2500 kg,
7) skrzynia biegów 12/12 ,
8) napęd 4x4,
9) tylny WOM 540/540E
10) układ hydrauliczny:
- 3 pary wyjść, w tym jedna do przedniego TUZ,
- przepływ 51/70 l/min,
11) rewers hydrauliczny,
12) zaczep drogowy,
13) zaczep dolny listwa,
14) ładowacz czołowy (zamontowany na ciągniku) :
- łyżka materiałów sypkich o szer. roboczej 2000 - 2300 mm,
- udźwig 1500 – 1800 kg,
- wysokość podnoszenia 3400 - 3800 mm,
- zintegrowany drążek sterujący ładowaczem,
15) widły przesuwne do palet,
16) układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym,
17) kabina dwuosobowa z klimatyzacją, instalacją radiową i radiem z CD,
18) fotel kierowcy z pasem bezpieczeństwa,
19) siedzenie pasażera z pasem bezpieczeństwa,
20) rejestracja ciągnika na 2 osoby.
21) wyposażony w układ pneumatyczny dla sterowania hamulcami przyczepy,
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22) uchylane okna boczne i tylne,
23) lusterko wewnętrzne i lusterka zewnętrzne,
24) wycieraczki szyby przedniej i tylnej,
25) reflektory robocze (2 x przód, 2 x tył),
26) ciągnik wyposażony w lampę błyskowa ostrzegawczą (tzw. kogut)
27) tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający(trójkąt ostrzegawczy) gaśnica,
28) 2 gniazda elektryczne 12V zewnętrzne przy przednim TUZ do zamontowania pługa
odśnieżnego,
Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) okres gwarancji minimum 12 miesięcy bez limitu motogodzin,
2) stacjonarny serwis wykonawcy w odległości nie większej jak 50 km od siedziby
zamawiającego,
3) bezpłatne przeglądy gwarancyjne w miejscu garażowania ciągnika,
4) bezpłatne naprawy gwarancyjne w miejscu garażowania ciągnika (lub w miejscu wybranym
przez wykonawcę - wówczas transport kosztem i staraniem wykonawcy) w terminie do 5 dni
roboczych licząc od dnia zgłoszenia, w przypadku gdy termin naprawy będzie dłuższy
wówczas wykonawca musi bezpłatnie zapewnić ciągnik zastępczy o parametrach i
wyposażeniu nie gorszych jak wynikające z niniejszej SIWZ,
5) bezpłatne dostarczenie ciągnika do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie
Gminy Bobrowo wraz z przeszkoleniem operatora,
6) dostarczony ciągnik musi być wyposażony w następujące dokumenty: świadectwo
homologacji na terenie RP, gwarancję, instrukcję obsługi w języku polskim, katalog części
zamiennych, książkę serwisową, dokumenty pozwalające na zarejestrowanie i dopuszczenie
do ruchu.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne.
1. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV 16700000-2 - ciągniki
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w obcych walutach.
IV. Termin wykonania zamówienia
1. Zamówienie należy wykonać do dnia 31 marca 2018 r.
2. Za termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy należy rozumieć ostateczny termin
fizycznego dostarczenia przez Wykonawcę kompletnego i odpowiadającego wymaganiom
Zamawiającego oraz w pełni sprawnego przedmiotu umowy Zamawiającemu, potwierdzonego
protokołem odbioru, podpisanym przez przedstawicieli stron umowy.
V. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy oraz art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy
2. Spełniają warunki udziału dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
przepisów odrębnych - zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie,
1)sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie,
2) zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie,
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VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu (załącznik nr 1)
2. 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 1.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w pkt 1.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 2 do SIWZ),
2) 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. 5 pkt 1 ustawy.
5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 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. z2016r.,poz. 1126).
6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
7. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.
8. Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 4 ppkt 2), składa
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
10. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie,
O którym mowa w rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 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,
2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy o
udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo,
które powinno dokładnie określać zakres umocowania.
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VII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
VIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami

4)

2.

3.

4.
5.

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami będzie się odbywać za pośrednictwem:
1) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz. U.
2016 r., poz. 1113 z późn. zm.),
2) osobiście,
3) posłańca,
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną - na adres e-mail: bobrowo@samorzad.org.pl
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje drogą elektroniczną (e-mail), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Porozumiewania się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej nie będą miały zastosowania
do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane
przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 uPzp, ze względu na konieczność zachowania formy
tych dokumentów i oświadczeń przewidzianej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126) lub przepisów Kodeksu cywilnego
w przypadku pełnomocnictwa.
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest inspektor w
Urzędzie Gminy Bobrowo – Dariusz Białowicz.
Oferty o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty w formie elektronicznej.

X. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca jest związany ofertą do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
2. Na podstawie art. 85 ust. 2 uPzp, 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 ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do
czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 uPzp).
XI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis techniczny ciągnika, katalog i foldery z opisem
technicznym oferowanego ciągnika zawierającego wymagane przez Zamawiającego parametry
techniczne.
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3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie pisemnej.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Dokumenty dotyczące treści oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę.
6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu 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 2016 r., poz. 1126) dotyczące Wykonawcy składane są w
oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu 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 2016 r., poz. 1126), inne niż oświadczenia, o
których mowa w zdaniu poprzednim składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
7. Jeżeli zasady reprezentacji wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego
rejestru wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub jego poświadczonej kopii za
zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania wykonawcy
uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy.
8. Wszystkie opracowane przez zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią
wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie
wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez wykonawcę, pod warunkiem, iż
dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez zamawiającego informacje zawarte w
załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez Wykonawcę.
9. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. Ofertę składa się w jednym
egzemplarzu.
10. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób)
podpisującej ofertę.
12. Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić w zamkniętym opakowaniu /kopercie/, w sposób
zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperta/opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie:
Oferta w przetargu nieograniczonym na
dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym
nr sprawy: OCW.271.2.2018
Na kopercie/opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy.

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie
Zamawiającego i umieścić na niej informację czego oferta dotyczy.
16. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z
późn. zm.), jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
17. 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. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są
jawne bez zastrzeżeń.
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18. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
19. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/łub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy
będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe
zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
19. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA".
Koperty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
20. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz
zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
21. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia ukazania
się ogłoszenia o zamówieniu.
22. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy). Wszelkie niejasności i obiekcje
dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z zamawiającym przed terminem
składania ofert w trybie przewidzianym w punkcie 7 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy nie
przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po
terminie otwarcia ofert.
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać do dnia 12.02.2018 r. do godziny 11.00 w siedzibie zamawiającego –
sekretariat, piętro I, pokój 12. Oferta złożona po terminie będzie niezwłocznie zwrócona
wykonawcy bez rozpatrzenia.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.02.2018 r. o godzinie 11.15 w sali narad
zamawiającego, piętro, pokój 17).
4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i winna obejmować wszystkie koszty i składniki
związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cenę za
wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym
załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena może być tylko jedna za
oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Oferowana cena nie może
być zmieniona po otwarciu ofert, chyba że zmiana ta wynika z poprawienia przez Zamawiającego
omyłek zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.
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XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi
kryteriami

3.

Kryterium

Waga

Cena brutto oferty

60%

Długość gwarancji

40%

W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
liczba punktów

=

najniższa cena
cena oferty ocenianej

x 60 pkt.

4. W kryterium „długość gwarancji” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
Długość gwarancji w miesiącach

Ilość punktów

12

0

18

10

24

20

30

30

36

40

Najkrótszy termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy, maksymalny to
36 miesięcy.
5. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy, która uzyska najwyższą
ilość punktów, jako sumę w ramach wszystkich dwóch kryteriów oceny ofert.
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Wybrany wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zmówienia są zobowiązani dostarczyć
zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum
następujące postanowienia:
1) określenie celu gospodarczego,
2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych
przy realizacji zamówienia,
3) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie,
obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia,
4) zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego.
4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.
5. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy, zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
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pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą
przesłania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach
Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą stanowi załącznik nr 4 do niniejszej
specyfikacji.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują 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 niniejszej ustawy.
2. W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI,
rozdział 1 - 3 w art. 179 - art. 198 g ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. 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.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
6. 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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. 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 na podstawie art. 180 ust. 2.
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w
ustawie dla tej czynności.
9. 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. 180 ust.
5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej zamawiającego.
11. Odwołanie wobec innych czynności niż wymienione w pkt 9 i 10 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.
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XVIII. Tryb ogłoszenia wyników postępowania
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
1) 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;
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności;
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści na stronie internetowej
www.bobrowo.bip.net.pl zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierające informację,
o których mowa w pkt 1 ppkt 1 lub 4.
3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w
terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XIX. Załączniki do SIWZ
1. Załącznik 1 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
2. Załącznik 2 - oświadczenie o braku zakazu ubiegania się o zamówienie
3. Załącznik 3 - oświadczenie dotycząca przynależności do grupy kapitałowej
4. Załącznik 4 - wzór umowy
5. Załącznik 5 - formularz ofertowy

10

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z
ładowaczem czołowym o następujących minimalnych parametrach i wyposażeniu:
ciągnik fabrycznie nowy, maksymalna ilość przepracowanych motogodzin - 50 mtg, rok
produkcji 2017 lub 2018 ,2.silnik 4 cylindrowy z turbodoładowaniem o mocy 100 - 110 KM,
3.koła przednie i tylne na pełnych felgach,4.obciążniki kół tylnych 2 x 150 kg, 5.tylny TUZ o
udźwigu 3500 - 4500 kg, 6.przedni TUZ o udźwigu 2500 kg,7. skrzynia biegów 12/12 ,
8.napęd 4x4, 9.tylny WOM 540/540E,10.układ hydrauliczny:3 pary wyjść, w tym jedna do
przedniego TUZ, przepływ 51/70 l/min, 11.rewers hydrauliczny, 12.zaczep drogowy,13.
zaczep dolny listwa,14. ładowacz czołowy (zamontowany na ciągniku) :łyżka materiałów
sypkich o szer. roboczej 2000 - 2300 mm, udźwig 1500 – 1800 kg, wysokość podnoszenia
3400 - 3800 mm, zintegrowany drążek sterujący ładowaczem,15.widły przesuwne do palet,
16.układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym, 17.kabina dwuosobowa z
klimatyzacją, instalacją radiową i radiem z CD,18. fotel kierowcy z pasem bezpieczeństwa,
19.siedzenie pasażera z pasem bezpieczeństwa, 20.rejestracja ciągnika na 2 osoby.
21.wyposażony w układ pneumatyczny dla sterowania hamulcami przyczepy,22.uchylane
okna boczne i tylne,23.lusterko wewnętrzne i lusterka zewnętrzne,24.wycieraczki szyby
przedniej i tylnej,25.reflektory robocze (2 x przód, 2 x tył),26.ciągnik wyposażony w lampę
błyskowa ostrzegawczą (tzw. kogut) 27.tablica wyróżniająca pojazd wolno
poruszający(trójkąt ostrzegawczy) gaśnica, 28. 2 gniazda elektryczne 12V zewnętrzne przy
przednim TUZ do zamontowania pługa odśnieżnego,
Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
okres gwarancji minimum 12 miesięcy bez limitu motogodzin,2.stacjonarny serwis
wykonawcy w odległości nie większej jak 50 km od siedziby zamawiającego, 3.bezpłatne
przeglądy gwarancyjne w miejscu garażowania ciągnika,4.bezpłatne naprawy gwarancyjne w
miejscu garażowania ciągnika (lub w miejscu wybranym przez wykonawcę - wówczas
transport kosztem i staraniem wykonawcy) w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia
zgłoszenia, w przypadku gdy termin naprawy będzie dłuższy wówczas wykonawca musi
bezpłatnie zapewnić ciągnik zastępczy o parametrach i wyposażeniu nie gorszych jak
wynikające z niniejszej SIWZ, 5.bezpłatne dostarczenie ciągnika do miejsca wskazanego
przez Zamawiającego na terenie Gminy Bobrowo wraz z przeszkoleniem operatora, 6.
dostarczony ciągnik musi być wyposażony w następujące dokumenty: świadectwo
homologacji na terenie RP, gwarancję, instrukcję obsługi w języku polskim, katalog części
zamiennych, książkę serwisową, dokumenty pozwalające na zarejestrowanie i dopuszczenie
do ruchu.
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