Znak sprawy: ZP/4/2017

S P E C Y F I K A C J A
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

„Dostawa kombajnu zbożowego dla ZSCKR w Nowosielcach”

Zatwierdził:
Dyrektor Szkoły - Józef Gocko

Nowosielce 11.09.2017r

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiający:

1.1 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach
ul: Heleny Gniewosz 160, Nowosielce
38-530 Zarszyn
1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
1.2 Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do robót
budowlanych.
1.3 Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy
mają następujące znaczenie:„ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020)
1.4 „SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
1.5 „zamówienie" - zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 3 niniejszej
SIWZ,
1.6 „postępowanie" - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SIWZ,
1.7 „Zamawiający" – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcech
1.8 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej
wymaganiami.
Rozdział 2
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1 Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości
zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8. ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020)
Rozdział 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa kombajnu zbożowego dla ZSCKR w Nowosielcach”
Szczegółowe wymagania określa „Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia – minimalne
warunki” stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 16300000-8
3.2 Składając ofertę, wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę sprzętu, typ, producenta, oraz
przedstawić w ofercie dokładny (pełny i szczegółowy) opis techniczny zawierający wszystkie
parametry techniczne określone w załączniku nr 6 do SIWZ.
3.3 Wykonawca przed wydaniem kombajnu Zamawiającemu wykona:
a) niezbędne przeglądy przedsprzedażne, które odnotuje w książce przeglądów serwisowych,
b) pierwsze uruchomienie pojazdu,
3.4. Wybrany Wykonawca winien wraz z kombajnem dostarczyć odpowiednią dokumentację:
a) oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim,
b) książkę gwarancyjną,
c) książkę przeglądów serwisowych.
3.5 Wymagane minimalne warunki gwarancji:
Wymagana gwarancja producenta na silnik i wszystkie podzespoły wynosi minimum 12
miesięcy.
3.6 Inne wymagania wobec Wykonawcy w ramach gwarancji:
a) zaistniałe usterki w kombajnie w okresie gwarancyjnym usuwane będą bezpłatnie przez
Wykonawcę,

b) w razie awarii w okresie gwarancyjnym, Wykonawca winien zapewnić naprawę w miejscu
garażowania tj. Nowosielce ul. Heleny Gniewosz 160, w okresie od 1 do 3 dni w zależności
od stopnia awarii.
c) w przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 3 dni - w okresie żniwnym Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt maszynę zastępczą
Rozdział 4
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
40 dni od dnia podpisania umowy
Rozdział 5
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
5.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5 pkt. 1-8. ustawy
Prawo zamówień publicznych.
5.2 spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
dotyczące:
5.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
5.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
5.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
5.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
5.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
określone w pkt. 5.2.2 i 5.2.3 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy
wykonawcy łącznie.
5.5 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
5.5.1 którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2
5.5.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy
5.5.3 wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj.
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 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
stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
5.6 Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie pkt. 5, wskazuje podstawy
wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w
zaproszeniu do negocjacji.
5.7 Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art.24.ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w
tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli
nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d,
b) w art. 24. ust. 1 pkt 15,
c) w art. 24.ust. 5 pkt 5-7
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24.ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24.ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art.24. ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5.8 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24. ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5,
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.

5.9

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8.
5.10 W przypadkach, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
Rozdział 6
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
6.1

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
w Rozdziale 5 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z
ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

6.1.1.

aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 i 3 do
SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
Nr 2 i 3 do SIWZ.

6.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o
którym mowa w pkt 6.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniach, o których mowa w pkt 6.1.1.
6.1.4. zobowiązanie podmiotu trzeciego, - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu
trzeciego.

6.2.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu
oświadczenia 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 dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.

6.3.

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. 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 lub dokumentów:

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

d) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu
trzeciego o których mowa w pkt. 6.3 lit a-c.

6.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.3 a-c) składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert
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 6.4 zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 6.4 stosuje
się.

6.5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 6.1 SIWZ, 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, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.

6.6. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych
w art. 22a ustawy lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty
albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego- odpowiednio, w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

6.8. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy
składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 6.1.1 i 6.1.4 należy
złożyć w formie oryginału.

6.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
6.10. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w Rozdziale V SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o
których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest
do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

6.11. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów
lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to
rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby
(osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub
sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub
sytuacji, którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.
6.12. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający
zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem
osoby podpisującej.

6.13. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą
się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 6.7, 6.11 i 6.12 oraz klauzula
„za zgodność z oryginałem". W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za
zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na
jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron.

6.14. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.11 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.
Rozdział 7
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI

7.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
7.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
(zwane dalej „korespondencją") zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu
lub drogą elektroniczną.

7.3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.

7.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający
domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu lub adres email, podany
przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

7.5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach
ul. Heleny Gniewosz 160, Nowosielce
38-530 Zarszyn
7.6. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:
Kierownik Gospodarczy Czajnik Renata tel: 600974350, renataczajnik@interia.pl
Kierownik Augustyn Goc tel: 509071376, gocbanita@wp.pl
Tel/ fax. 13465-39-80, 600 w godz. od 8:00 do 15:00

Rozdział 8

INFORMACJA DOTYCZĄCA WADIUM
8.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział 9
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Rozdział 10
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
10.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
10.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
10.3 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10.4 Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
10.5 Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
10.6 Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą
być parafowane przez wykonawcę.
10.7 Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy.
10,8 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać
dołączone do oferty.
10.9 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający
się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony
wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.10 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.11 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
10.12 Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana
przez wykonawcę.
10.13 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być
oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji".
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione
przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona
informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna
informacja mająca wartość gospodarczą,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte
i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
10.14 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:

a)

Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr
1 do SIWZ,

b) oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr
2 i 3 do SIWZ,
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o
ile ofertę składa pełnomocnik,
d)

zobowiązanie podmiotu trzeciego, – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji
podmiotu trzeciego. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających
udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w
szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
10.15 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia
ofert.
10.16 Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy,
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach
ul. Heleny Gniewosz 160, Nowosielce , 38-530 Zarszyn
OFERTA
„Dostawa kombajnu zbożowego dla ZSCKR w Nowosielcach”
Nie otwierać przed dniem 20- 09 - 2017 r. do godz. 11:00
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające
z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku
przesłania jej pocztą lub pocztą kurierską za jej brak otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.
Rozdział 11
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
Ofertę należy złożyć do dnia 20-09-2017 r do godz: 10:50 w siedzibie zamawiającego
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach
ul. Heleny Gniewosz 160, Nowosielce, 38-530 Zarszyn
- sekretariat
Oferty zostaną otwarte w dniu 20-09-2017r w siedzibie zamawiającego (pokój vicedyrektora) o godz;
11:00
11.2 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
11.3 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej
www.zsckr-nowosielce.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach
11.4 Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 11.1, zostaną niezwłocznie zwrócone
wykonawcom po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział 12
SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:
W ofercie należy podać cenę oferty netto, podatek VAT i cenę brutto. Kwota brutto oferty musi być
podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
Cena musi obejmować wszystkie składniki w tym koszty dostawy sprzętu do zamawiającego , koszty
przeszkolenia kierowcy itp.
Rozdział 13
OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.
13.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert:
Lp.
Nazwa kryterium
Znaczenie kryterium
1
Cena
60%
2
Termin dostawy
30%
3
Czas rozpoczęcia naprawy od chwili zgłoszenia
10%
usterki
13.2. Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych
kryteriów oceny ofert
w oparciu o następujący algorytm:
O = C + Gw. + Cn gdzie:
O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za wszystkie kryteria oceny ofert
C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena
Gw = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium termin dostawy
Cn = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium czas rozpoczęcia naprawy
Kryterium I - C - cena
C.min.
C = ------------------ x 60
C bad
C min. – cena brutto oferty najtańszej
C bad. – cena brutto oferty badanej
Kryterium II – Gw. - termin dostawy
Punkty za kryterium termin dostawy zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia
dotyczącego terminu dostawy zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych
ofert w kryterium terminu dostawy stosując poniższe zasady:
•Termin dostawy – max 30 pkt – przy czym
- 3 miesięce – 10 pkt
- 2 miesiące – 20 pkt
- 1 miesiąc – 30 pkt
Za termin dostawy powyżej 3 miesięcy wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
Za zaoferowane wcześniejsze przystąpienie do naprawy wykonawca nie otrzyma większej liczby
punktów w powyższym kryterium.
Kryterium III – Cn. - czas rozpoczęcia naprawy od chwili zgłoszenia usterki
• Czas rozpoczęcia naprawy od chwili zgłoszenia usterki naprawy – max 10 pkt - przy czym:
- 72 godziny – 1 pkt
- 48 godziny – 5 pkt
- 24 godziny – 10 pkt
Za czas rozpoczęcia naprawy od chwili zgłoszenia usterki powyżej 72 godzin wykonawca otrzyma 0
punktów w tym kryterium.
Za zaoferowane wcześniejsze przystąpienie do naprawy wykonawca nie otrzyma większej liczby
punktów w powyższym kryterium.

Rozdział 14
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO;
14.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi
wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy
(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem
2) oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa w pkt 14.1 ppkt 1), na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w
swojej siedzibie.
14. 3. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust. 1 ustawy
i z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6
do niniejszej SIWZ. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o
wynikach postępowania.
14.4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
Rozdział 15
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY;
15.1 Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia wykonania umowy.
Rozdział 16
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;
16.1 Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy zał. nr 5 do SIWZ
16.2 Dopuszczalne zmiany umowy zostały opisane w załączniku Nr 5 – ( wzór umowy do SIWZ.
Rozdział 17
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
17.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla
postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy.
17.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Rozdział 18
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA;
18,1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Rozdział 19
LICZBA WYKONAWCÓW – W PRZYPADKU UMOWY RAMOWEJ.
19.1 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Rozdział 20
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7;
20.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Rozdział 21
OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERTY WARIANTOWEJ
21.1 Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych
Rozdział 21
INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ;
22.1 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
Rozdział 22
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.
23.1 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej
Rozdział 23
WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
24.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz związane z udziałem
w postępowaniu obciążają Wykonawcę i nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
Rozdział 25
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 4 - Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 - Wzór umowy
Załącznik Nr 6 – Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia – minimalne wymagania

Znak sprawy: ZP/4/2017
Załącznik. Nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa firmy .......................................................................................................................
........................................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................
Tel/fax............................................................................................................................
NIP : ................................

Regon.................................................

Osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy :
........................................................................................................................................
Po zapoznaniu się z warunkami przetargu nieograniczonym na:
„Dostawa kombajnu zbożowego dla ZSCKR w Nowosielcach”
oferujemy wykonanie zamówienia objętego specyfikacją istotnych warunków zamówienia :
Nazwa sprzętu/marka/typ
charakterystyka kombajnu
zbożowego – opis techniczny
(szczegółowy opis techniczny
oferowanego sprzętu może być
dołączony do oferty jako odrębny
dokument)
1

Cena Netto
PLN

Kwota VAT
PLN

Wartość zamówienia
BRUTTO
PLN

2

3

4

(słownie : ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………… zł.)
Oferujemy termin dostawy - ………………….

miesięca/y

Oferujemy przystąpienie do naprawy w ciągu ……… godzin od chwili zgłoszenia usterki
Oświadczam, że jestem/nie jestem małym /średnim przedsiębiorcą.
Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić):
 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
____________________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od
przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł
netto *.

* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do
wartości netto oferty, tj. w przypadku:
 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od
towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia
przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Oświadczamy, że:
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w ciągu 40 dni od dnia podpisania umowy
akceptujemy warunki płatności;
zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i załączonej
dokumentacji i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia
podany przez Zamawiającego,
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert,
podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
a)
…..
b)
…..

8) Nazwy i adresy podwykonawców…………………………………………………………..............
W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego;
3. Oferta została złożona na …………………….. stronach
4. Do oferty dołączono następujące dokumenty:


2.

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
...........................................................................................................................
numer telefonu: (**)
Numer faksu: (**)
e-mail ................................................................................................

............................, dn. ………………….r.

...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli imieniu
Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Znak sprawy: ZP/4/2017

Załącznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca:
………………………………………
…………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
…………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach
ul. Heleny Gniewosz 160, Nowosielce
38-530 Zarszyn

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa kombajnu zbożowego
dla ZSCKR w Nowosielcach” prowadzonego przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
W Nowosielcach, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale
4 ust. 4.2.2. i 4.2.3.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Rozdziale 4 ust. 4.2.2. i 4.2.3. polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………………..….
.…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Znak sprawy: ZP/4/2017
Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:
………………………………………
…………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
…………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach
ul. Heleny Gniewosz 160, Nowosielce
38-530 Zarszyn

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa kombajnu zbożowego
dla ZSCKR w Nowosielcach” prowadzonego przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
W Nowosielcach , oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.

24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………....
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu,tj.: …………………………………………………………………….………………...
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………………..…………………………..….
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

Znak sprawy: ZP/4/2017

Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

My niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………..
działając w imieniu i na rzecz:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa kombajnu zbożowego dla ZSCKR
w Nowosielcach” prowadzonego przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach ,
oświadczamy, co następuje:
- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)*
- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)*, co podmioty wymienione poniżej (należy
podać nazwy i adresy siedzib)*:
Lp.
1
2
3
4

Nazwa (firma)

Adres siedziby

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawcy

Znak sprawy: ZP/4/2017

Załącznik Nr 5 do SIWZ

UMOWA nr ……………./2017
WZÓR UMOWY
zawarta w dniu …………….r. w …………………… pomiędzy;
Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach,
ul. Heleny Gniewosz 160, Nowosielce, 38-530 Zarszyn.
NIP: 687-14-89-220
zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym
reprezentowanym przez: Dyrektora - Józefa Gocko
a …………………………………………………………………………………………………
mającym/ą siedzibę w ……………………………………….
NIP ……………………….
działającym/ą na podstawie wpisu do ……..…. ……………………….
– zwanym/ą w dalszej części Umowy Wykonawcą
reprezentowanym/ą przez:
1. ……………………………………..
2. ……………………………………..
Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020.) postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony zawierają umowę o
następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze złożoną ofertą do sprzedaży i dostawy do siedziby
Zamawiającego kombajnu zbożowego, zaś Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu
dostawy oraz zapłaty umówionej ceny.
§2
Termin
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1 nie później jednak niż w
ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy,
§3
Wynagrodzenie
Za dostawę przedmiotu umowy wskazanego w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości
netto: .............................. zł (słownie: .......................................................................) plus należny podatek
VAT……………………. co stanowi łączną cenę brutto: .................................. zł (słownie:…………...
…......................................................……).

§4
Faktury i płatności

1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostawę przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawcę po zrealizowanej dostawie.
2. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze będzie realizowana przelewem na konto
bankowe podane na fakturze przez Wykonawcę w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury od Wykonawcy wraz z bezwarunkowym protokołem odbioru dostawy.
§5
Odbiór dostawy
1. Zamawiający dokona odbioru dostawy w siedzibie Zamawiającego sporządzając protokół odbioru.
2. Wraz z kombajnem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
a) Instrukcję obsługi (sporządzoną w języku polskim),
b) Kartę gwarancyjną (wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju),
c) Książkę przeglądów serwisowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego przedmiotu umowy i
pokrycia kosztów transportu z tym związanych.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

§6
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres ……
miesięcy na silnik i wszystkie podzespoły, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu
odbioru przedmiotu umowy.
Czas naprawy lub wymiany przedłuża okres trwania gwarancji. Gwarancji podlegają wszystkie
elementy dostarczonego przedmiotu umowy.
Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy w ciągu …….. godzin od
chwili zgłoszenia (złożonego telefonicznie lub przesłanego faksem) wymiany uszkodzonej/wadliwej
części przedmiotu umowy, uruchomieniu kombajnu i przekazaniu zamawiającemu.
Wykonawca zobowiązuje się po każdej naprawie sporządzić protokół naprawy i przekazać go
Zamawiającemu. Protokół powinien zawierać co najmniej określenie wykonanych czynności,
uszkodzonych elementów, precyzyjne określenie wymienionych elementów.
Obowiązki gwarancyjne będą wykonywane przez Wykonawcę tylko w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego. W przypadku niemożności usunięcia usterki w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, naprawa może zostać dokonana w miejscu wskazanym przez Wykonawcę – przy
czym pokrywa on wszelkie koszty z tym związane.
W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 3 dni - w okresie żniwnym Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt maszynę zastępczą

§7
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym w sprawach związanych z niniejszą umową
jest .........................................-.......................................
2. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym w sprawach związanych z niniejszą umową
jest ................................... - .............................................
§8
Odstąpienie od umowy
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
3. Ponadto, oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a) Dostawa nie zostanie zrealizowana w terminie do dnia 15 czerwca 2017 r.
b) Wykonawca nie wykona któregokolwiek z obowiązków określonych w umowie, po zażądaniu przez
Zamawiającego spełnienia takiego zobowiązania i wyznaczeniu mu dodatkowego co najmniej 7
dniowego terminu.
4. Postanowienie o odstąpieniu od umowy nie umniejszy innych praw Zamawiającego według umowy
lub z innego tytułu.

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno
zawierać uzasadnienie. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od daty
powzięcia wiadomości o podstawach do jego wykonania.
§9
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 10 % wartości brutto wskazanej w § 3 umowy w sytuacji, Wykonawca odstąpi od umowy z powodu
okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,
b) 0,2 % wartości brutto wskazanej w § 3 umowy za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu
dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia.
c) 500,00 zł. za każdą godzinę opóźnienie w rozpoczęciu naprawy w stosunku do deklarowanego czasu
o którym mowa w § 6 pkt. 3 umowy
2. W przypadku, gdy szkoda, jaką poniesie Zamawiający w związku z nienależytym wykonywaniem
umowy przez Wykonawcę przekroczy wysokość kar umownych wskazanych w ust. 1 Zamawiający
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w
wysokości przewyższającej karę umowną.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za nieterminową zapłatę faktury w wysokości
ustawowych odsetek
§10
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności:
a) zmiana adresu/siedziby zamawiającego/wykonawcy,
b) zmiana osób występujących po stronie zamawiającego/wykonawcy,
c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki,
d) zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),
3. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy
opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, itp.).
4. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.
§11
Postanowienia końcowe
1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają odpowiednie zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający
……………………………….

Wykonawca
…………………………………

Znak sprawy: ZP/4/2017
Załącznik Nr 6 do SIWZ
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferowane parametry

Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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22
23
24
25

26
27

Wymagane parametry techniczne
kombajnu

i wyposażenie

kombajn fabrycznie nowy wyprodukowany w 2017 roku
min. 6 cylindrowy
zasilanie za pomocą pompy wtryskowej mechanicznie lub elektronicznie za
pomocą systemu Common Rail
moc znamionowa silnika: min 170 KM, max 200 KM
norma spalin TIER 4
zespół żniwny o szerokości roboczej min. 3,9 m – max 4,9 m
połączony z kombajnem szybkozłączem
funkcje elektryczne i hydrauliczne przyrządu żniwnego przyłączane za
pomocą szybkozłączy
rewersja przenośnika pochyłego realizowana za pomocą napędu
hydraulicznego
zabezpieczenie przeciążeniowe klepiska
odciążenie przyrządu żniwnego hydro-gazowe
kombajn zbożowy wyposażony w chwytacz kamieni
średnica bębna młócącego min. 580 mm max. 640 mm
szerokość bębna młócącego min. 1250 mm – max 1500 mm
automatyczne ustawienie parametrów żniwnych w zależności od roślin z
poziomu kabiny operatora
układ pracy sit: przeciwbieżny
zbiornik na ziarno min. 5200 l z czujnikiem napełnienia
wysokość rozładunku: min. 3,5 m
przekładnia jazdy: hydrostatyczna z min. 3 biegami
maksymalna prędkość jazdy: min. 20 km/h
kabina wyposażona w klimatyzację
fotel operatora amortyzowany w sposób mechaniczny lub pneumatyczny
kabina wyposażona w fotel pasażera i chłodzony schowek
obsługa funkcji roboczych kombajnu za pomocą wielofunkcyjnej dźwigni
komputer rejestrujący parametry pracy kombajnu
kombajn wyposażony w ekran sterujący - terminal informujący o
podstawowych parametrach pracy takich jak:
liczba obrotów dmuchawy,
bębna młócącego,
wskaźnik poziomu paliwa,
wskaźnik temperatury,
kontrolę przepustowości,
licznik hektarów i inne
smarowniki ułatwiające szybką możliwość konserwacji
wysokość kombajnu: max. 4,0 m

techniczne
i wyposażenie
kombajnu
SPEŁNIA/ NIE
SPEŁNIA

28 szerokość kombajnu bez przyrządu żniwnego: max. 3,5 m
29 wózek do przewozu zespołu żniwnego
30 siekacz słomy- bez narzędziowe przestawianie siekacza z rozdrabniania do
odkładania słomy w pokosy
31 czujnik strat ziarna na wytrząsaczach i sitach
32 Rozmiar ogumienia: oś napędowa: min. 600/65-R26, oś kierująca min.
380/65-R20
33 przyrząd żniwny wyposażony w dodatkowy stół do zbioru rzepaku z kosami
bocznymi
34 kamera cofania zamontowana z tyłu kombajnu
35 wyposażenie dopuszczające sprzęt do poruszania się po drogach
36 publicznych, zgodne z kodeksem drogowym
37 przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji
i konserwacji kombajnu zbożowego
38 nieodpłatny serwis w okresie gwarancyjnym poza kosztami materiałów
eksploatacyjnych oraz części, które zużywają się w czasie eksploatacji
kombajnu

1

Niezbędne dodatkowe wyposażenie
System dwóch kamer z monitorem wspomagający prowadzenie kombajnu
Zestaw GPS :
 system wspomagania kierownicy, zintegrowany z kolumną
kierownicy pojazdu, zintegrowany również z technologią
kompensacji terenu, która utrzymuje maszynę w trzech osiach na
wybranej ścieżce nawet w najbardziej pofałdowanym terenie


kompatybilny wyświetlacz zapewniający dokładność +/- 20 cm
bezpłatnie



odbiornik z anteną, z możliwością rozbudowy do odbioru
sygnału RTK




urządzenie kompatybilne z TRIMBLE XCN 2050
instrukcja obsługi w języku polskim

22

Wykonawca wpisuje „TAK, SPEŁNIA” lub „NIE SPEŁNIA”, a tam gdzie jest wymagane podaje
konkretną wartość lub wymagane informacje.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawcy

Załącznik do wzoru umowy

Znak sprawy: ZP/4/2017

PROTOKÓŁ KOŃCOWY ODBIORU USŁUGI

Protokół końcowy odbioru usługi …………………….. . (zadanie na rok………..……)
Dotyczy umowy nr …………. z dnia ……………2017r.
Usługa realizowana była przez: ………………………………..
Osoba/osoby uczestniczące w odbiorze (imię, nazwisko, stanowisko i jednostka służbowa):
Przedstawiciel Zamawiającego: …………………………….
Wykonawca: ……………………………...
Ustalenia dotyczące odbioru:
Na podstawie przedstawionych dokumentów po przeprowadzeniu dokładnej kontroli przedmiotu
usługi, ustalono, że:
1. Usługa została wykonana w terminie zgodnym z umową
2. Jakość usługi nie budzi zastrzeżeń.
3. Uwagi : ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
4. Wnioskuje się o dokonanie zapłaty za wykonanie usługi w kwocie
………………………………………………………………………………………..
5. Na tym protokół zakończono i podpisano:

………………………………………
Zamawiający

………………………………………..
Wykonawca

