
Ogłoszenie nr 532739-N-2019 z dnia 2019-04-02 r.  

Zakład Komunalny: Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

Nie  

Nazwa projektu lub programu  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych Nie  

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o 

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 

postępowania Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie  

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich 

siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny, krajowy numer identyfikacyjny 63202363500000, ul. ul. Poznańska  2 

, 62-025  Kostrzyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618178239, e-mail zakladkomunalny@o2.pl, faks 

618 970 908.  

Adres strony internetowej (URL): www.zkkostrzyn.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 

nie są ogólnie dostępne  



I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w 

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim 

zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 

adresem (URL) Nie  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

Nie Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 

adresem Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie Nie  

adres  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób: Nie  

Inny sposób:  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób: Adres:  

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 

ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie 

nowego ciągnika rolniczego.  

Numer referencyjny: ZP.3.1.2019/PN  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  

Nie  

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  



Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, rok produkcji 2019 o następujących parametrach: 1. Silnik 1.1 

moc: 85 - 90 KM 1.2 z turbo doładowaniem 1.3 pojemność: 4000 - 4500 cm3 1.4 4 cylindry 1.5 norma emisji 

spalin: co najmniej EURO Stage IIIB lub Stage IV lub Tier 4 lub równoważne 3 1.6 pojemność zbiornika paliwa: 

min. 130 l 1.7 liczba zaworów 16 szt. 2. Układ hydrauliczny i trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) 2.1 udźwig 

maksymalny: min. 4000 kg 2.2 dwa siłowniki wspomagające udźwig 2.3 wydajność pompy: min. 50 l/min 2.4 tylny 

TUZ: końcówki z szybkozłączami 2.5 zaczep transportowy górny z regulacją wysokości 2.6 tylny TUZ: sterowany 

mechanicznie 2.7 przedni TUZ + WOM 3. Układ napędowy 3.1 prędkość transportowa: min. 30 km/h 3.2 skrzynia 

biegów/: mechaniczna, 12x12 w pełni zsynchronizowana 3.3 sprzęgło suche 3.4 jedno i dwuobwodowy układ 

hamulców pneumatycznych przyczep 3.5 napęd na 4 koła 3.6 felgi spawane Przód 340/85R24 Tył 420/85R34 4. 

Wał odbioru mocy (WOM) 4.1 prędkości WOM : 540/540E 5. Kabina operatora + oświetlenie 5.1 kabina z 

klimatyzacją 5.2 kabina z oknem dachowym 5.3 radio wraz z instalacją 5.4 2 osobowa (dodatkowe siedzenie 

pasażera) 5.5 fotel operatora: amortyzowany mechanicznie 5.6 ogrzewanie 5.7 oświetlenie wewnętrzne 5.8 

lusterka wsteczne zewnętrzne 5.9 światła drogowe 5.10 halogeny: 4 przednie + 3 tylne 5.11 wycieraczka 

przedniej i tylnej szyby 5.12 dostęp do kabiny z obydwu stron 5.13 uchylne boczne szyby oraz szyba tylna 5.14 

kabina zamykana osobnym kluczykiem 5.14 kolor ciągnika - czerwony 6.Waga 6.1 masa własna: min. 3900 kg 7. 

Inne 7.1 Ciągnik rolniczy musi posiadać homologację i posiadać wszystkie dokumenty umożliwiające 

zarejestrowanie na terenie Polski. 7.2 Instruktaż obsługi dla pracowników Zamawiającego na miejscu, po 

dostarczeniu przedmiotu zamówienia, 7.3 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony ciągnik 

rolniczy na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez Strony protokołu zdawczoodbiorczego. 7.4 

Wykonawca powinien zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ( odległość do serwisu nie 

większa niż 30 km od bazy Zamawiającego tj. Przepompowni Ścieków, ul. Ignacewo 1A, 62-025 Kostrzyn, 7.5 

Wykonawca dokona na swój koszt trzech przeglądów okresowych ciągnika rolniczego (zgodnie z instrukcją 

obsługi) 7.6 W okresie obowiązywania gwarancji wszystkie koszty napraw w tym dojazd, koszt materiałów i części 

zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi 

Wykonawca. 7.7 Maksymalny czas reakcji serwisu z przedstawieniem propozycji usunięcia awarii od momentu 

zgłoszenia do maks.24 godzin. 8. Odbiór przedmiotu umowy. 8.1 Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy na 

własny koszt i we własnym zakresie do: Zakład Komunalny Przepompownia Główna Ul. Ignacewo 1A 62-025 

Kostrzyn 8.2 Z odbioru ciągnika zostanie sporządzony protokół odbioru,  

II.5) Główny kod CPV: 16700000-2  



Dodatkowe kody CPV:  

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  Waluta:  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna 

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)  

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa 

lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:       lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-30  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   
2019-08-30 

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów  

Określenie warunków: W zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wpis do rejestru działalności gospodarczej.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie określa ww. 

warunku udziału w postępowaniu.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat [przed terminem 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje z 

należytą starannością co najmniej trzy zamówienia, dotyczące dostaw ciągników rolniczych oraz przedłoży 

dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 



kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Nie  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

1. Do ofert każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym w załączniku 1 i 2 do Oferty. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W 

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. IX. 

1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają 

potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w 

postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt IX. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów i 

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IX. 1 niniejszej SIWZ. 1) W celu 

potwierdzenia, że Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do potwierdzenia określonej działalności 

zawodowej, związanej z realizacją przedmiotu zamówienia: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia do 

oferty dodatkowych dokumentów. 2) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada zdolności techniczne i 

zawodowe: Wykazu (zgodnie z wzorem zawartym w zał. Nr 4 do Oferty) wykonanych lub aktualnie 

wykonywanych dostaw (min. 3- dostawy) ciągników rolniczych realizowane w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dowodu potwierdzającego, że wykazane w 

wykazie dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający informuje, że dowodami, o 

których mowa, są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie winno 

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie wykonawcy – 

jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie wcześniej niż 3 miesiące przed 



upływem terminu składania ofert; W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi 

wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 

Ponadto Zamawiający informuje, iż nie wymaga przedkładania wykazu wszystkich dostaw wykonanych w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie, wymaga natomiast wykazania najważniejszych zamówień, 

potwierdzających posiadania wymaganego doświadczenia i rzetelności ich wykonania w zakresie dostawa 

ciągników rolniczych. 4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

a) 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. b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentować, o których mowa w pkt. IX. 4 lit. a) składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt. IX 4 

lit. a) powinny być aktualne, a w pkt. 4 lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. W przypadku, gdy wybrany 

Wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, dla oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres 

dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 

Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczącym wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Zamawiający 

zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w IX 4 pkt a). 7. Jeżeli 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 

22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub; b) zobowiązał się do osobistego 

wykonania zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp. 8. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przedstawienia 

dokumentów wymienionych w IX. 4) SIWZ, dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie 

części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na 

zasadach określonych w art. 22a Pzp. 9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 



przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg. wzoru zał. nr 

3 do Oferty). 10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich możne żądać Zamawiający od 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 ze zm.). 11. Jeżeli wykonawca 

nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IX ust. 1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, 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, poprawienia w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 12. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego – Zamawiający nie żąda złożenia do oferty oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego. 13. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o 

informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, na 

podstawie dokumentów załączonych do oferty. 14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego 

zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika celem reprezentowania ich w niniejszym 

postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 10, zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, 

zapewniając ich solidarną odpowiedzialność za realizowane zamówienie.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

1. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania: 1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o : a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając 

nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację. b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając powody 

odrzucenia oferty, a w przypadkach o których mowa w art. 89 ust. 4, braku równoważności lub braku spełnienia 

wymagań, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania 

o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) Terminie zawarcia umowy, po upływie 

którego umowa w sprawie niniejszego zamówienia może być zawarta. 2) Niezwłocznie po wyborze 



najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których mowa w ppkt 1) lit. a) również na stronie 

internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3) Niezwłocznie po unieważnieniu 

postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz zamieści również te informacje na 

stronie internetowej. 2. Zawarcie umowy 1) Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia faksem, drogą elektroniczną lub nie krótszym niż 10 dni od dnia wysłania 

zawiadomienia listem poleconym. 2) Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 5-dniowego lub 10- 

dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub jeśli nie odrzucono żadnej oferty oraz nie 

wykluczono żadnego Wykonawcy. 3) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy Zamawiający zażąda przedłożenia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców (oryginał – do wglądu oraz kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem). 

Wykonawcy składający ofertę wspólną wobec Zamawiającego ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

zrealizowanie całego przedmiotu zamówienia. 4) W przypadku udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia, 

w wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: a) Wykaz Podwykonawców oraz wykaz usług, 

które Wykonawca zamierza im powierzyć wraz z wzorami umów (pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami) – w 

celu akceptacji przez Zamawiającego. b) Oryginały umów zawartych pomiędzy Wykonawcami i Podwykonawcami 

(do wglądu) oraz kserokopie tych umów poświadczone za zgodność z oryginałem. 5) Zawarcie umowy nastąpi wg 

wzoru Zamawiającego. 6) Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 7) W 

przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 

ustawy PZP. 3. Zgodnie z art. 139 a art. 140 Pzp, umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 1) Zostanie zawarta 

w formie pisemnej; 2) Mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią 

inaczej; 3) Jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej; 4) Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie; 5) Podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawartego w SIWZ, z uwzględnieniem art. 144.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak  

Informacja na temat wadium  



Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 6 000,00 zł. Słownie: Sześć tysięcy 

złotych 00/100 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, na 

każde zadanie osobno: 1) Pieniądzu, 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) 

Gwarancjach bankowych. 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych. 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. t.j. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę 

wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna 

zawierać następujące elementy: 1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

(Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich 

siedzib. 2) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją. 3) Kwotę gwarancji. 4) Termin 

ważności gwarancji. 5) Zobowiązanie gwaranta do (klauzulę): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez 

jakichkolwiek zastrzeżeń Gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego, bez konieczności jego uzasadnienia, zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca, 

którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa art. 26 

ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 

ust. 1, pełnomocnictw, list podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 

pkt.5, 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, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę 

jako najkorzystniejszej. Wyżej wymienione zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi 

zaleceniami organizacyjnymi Gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności 

kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku 

dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy. 6) Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się 

również do wadium składanego w formie poręczeń. 4. Miejsce i sposób i termin wniesienia wadium. Wadium 

wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING BANK ŚLĄSKI SA 

Oddział w Kostrzynie nr rachunku 21 1050 1520 1000 0024 2874 0381. Na przelewie należy umieścić informację 

Przetarg nieograniczony na: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego. Wadium w pozostałych 

akceptowanych formach należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego – Zakład Komunalny, 62-025 

Kostrzyn, ul. Poznańska 2 – sekretariat – w kopercie. Na kopercie należy umieścić informację Wadium do 

przetargu nieograniczonego na: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego. Wadium należy wnieść przed 

upływem terminu składania ofert. Tj. do dnia 11.04.2019 r. do godziny 09:00, przy czym wniesienie wadium w 

pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 

Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał wadium przed upływem terminu składania ofert. Zwrot wadium. 1) 

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom (zgodnie z ich dyspozycją) niezwłocznie po wyborze oferty 



najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6 ppkt. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia. 3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert; Ponowne wniesienie wadium Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez 

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 4) ppkt. 2), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnioski wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, 

którego oferta została wybrana : a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) 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, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, 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, co powodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych:Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: Nie  

Informacje  dodatkowe:  

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  

Nie  

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  



Umowa ramowa będzie zawarta:  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe:  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą 

zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  

Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert 

w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 

negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego 

sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów 

aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

czas reakcji 20,00 

okres gwarancji i rękojmi 20,00 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  



Informacje dodatkowe  

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

Wstępny harmonogram postępowania:  

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

Informacje dodatkowe:  

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie 

oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje 

dodatkowe:  

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 

techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

6. Nie są dopuszczalne zmiany postanowień niniejszej umowy lub wprowadzenie nowych postanowień, 

niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie 



której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, za wyjątkiem możliwości i warunków dokonania takich zmian 

określonych poniżej: 1) Zmiany obowiązujących przepisów pociągającej za sobą zmianę postanowień umowy. 2) 

Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. W przypadku zmiany stawki podatku od 

towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany 

wynagrodzenia netto. 3) Zmiany sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia mające wpływ na wysokość, 

wynagrodzenia, harmonogram robót inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, nie wykraczające 

poza zakres świadczenia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zmiany te mogą dotyczyć: a) 

zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót 

budowlanych, b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, c) zmiany wymiarów 

położenia lub wysokości części robót budowlanych, d) zmiany w kolejności i terminach wykonania robót 

budowlanych. 7. Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają zgody obu stron oraz pod rygorem nieważności – 

zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, z wyjątkiem: a) zmiany wartości umowy z uwagi na 

ustawową zmianę stawki podatku VAT; b) zmiany adresu do korespondencji, 8. Zamawiającemu przysługuje 

prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji określonej w art. 145 prawa zamówień publicznych. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

IV.6)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

Data: 2019-04-11, godzina: 09:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

wskazać powody:  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


