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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

”Zakup i dostawa dwóch nowych ciągników rolniczych”

Postępowanie o udzielenie zamówienia, zwane dalej „postępowaniem” prowadzone jest w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zmian.)
zwanej dalej u.p.z.p.,

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 u.p.z.p..

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie
wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

Zatwierdzono w dniu: 29.05.2017 r.

Przez Prezesa Zarządu „Górna Raba” Spółka z o.o.

Romana Duchnik
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1. Nazwa i adres Zamawiającego

„Górna Raba” Sp. z o.o.,
ul. Krakowska 27e , 34-730 Mszana Dolna;
tel.  (18) 33-10-324 lub (18) 33-12-348; fax (18)33-12-349
adres strony internetowej www.gornaraba.pl
adres e-mail: biuro@gornaraba.pl
NIP: 681-18-02-943, REGON 356267546.

2. Tryb udzielania zamówienia oraz postanowienia ogólne.

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem
Marszałka Sejmu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pózn. zm., a także z  wydanymi
na podstawie niniejszej ustawy aktami wykonawczymi.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej
wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 u.p.z.p..

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielania zmówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz
art. 39-46 u.p.z.p..

4. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy, Zamawiający
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych
ciągników rolniczych na potrzeby „Górna Raba” Sp. z o.o.

2. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom wynikającym
z obowiązujących przepisów prawa, w tym wymaganiom w zakresie umożliwiającym
rejestrację i dopuszczenie do ruchu drogowego określonych w ustawie z dnia
20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz
rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 305 ze
zm.), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 marca 2013r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep
oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015 r., poz. 1475 w zakresie
jakim w/w przepisy mają zastosowanie do przedmiotu zamówienia.

3. Parametry techniczne wraz z niezbędnym wyposażeniem tj. szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia oraz wymogi określa załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.
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Ważne!
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt.
Miejsce dostawy ciągników: „Górna Raba” Sp. z o.o., ul. Krakowska 27e,
34-730 Mszana Dolna.

4. Wspólny słownik zamówień CPV

16700000-2 Ciągniki

4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość
składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach polegających na
powtórzeniu podobnych dostaw.

Zamawiająca nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7
ustawy.

6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne
warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli
zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze
umowę ramową, jeżeli przewiduje on zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Informacja o Podwykonawcach.

a) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

b) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

c) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt. 10 ust. 3 niniejszej
Specyfikacji (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.), w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby zamawiający powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

d) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie
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jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Obowiązek
ten nie dotyczy  dalszych  podwykonawców.

e) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

f) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

9. Termin wykonania zamówienia.

1. Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia
został zrealizowany w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, lecz nie dłuższym
niż 30 dni licząc od daty zawarcia umowy.

2. Za termin dostawy uważa się przekazanie ciągników Zamawiającemu protokołem
zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony umowy.

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1

oraz art. 24 ust. 5 pkt 1.
1.1.1.Z postępowania wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego otwarto

likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne Dz.
U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu  określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki dotyczące:
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca winien wykazać się
wykonaniem co najmniej 1 dostawy ciągnika rolniczego  o wartości nie niższej
niż 150 000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł).

3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału

w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego
zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające
zasoby).

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia,
o których mowa w pkt. 11 niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

4)  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym
terminie:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia,

jeżeli wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub
zawodowych lub sytuację finansową lub ekonomiczną, zgodnie z pkt. 10.
ust. 2 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.

Clic
k h

ere
 to

 buy

AB
BYY PDF Transform

er+

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

AB
BYY PDF Transform

er+

www.ABBYY.com

http://go.abbyy.com/?ParentProduct=PDFTransformer&Product=PDFT&Edition=Classic&MajorVersion=4&Part=1132.27&InstallationId=011211151677102404490178380492&ProductSubset=trial&IsTrial=true&SupportId=0325%2D7509%2D6000%2D7737%2D6795%2D7823&Trial=FTXT40010004473688925726&bCount=1&Region=POL&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.768%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=768&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=12.0.104.225&Language=1045&LanguageIETF=pl%2DPL&Target=Buy&Url=http%3A%2F%2Fwww.finereader.pl%2Fredir%2F100%3Futm%5Fsource%3DDemo%26utm%5Fmedium%3DLink%26utm%5Fcampaign%3DZakup%2Dz%2DDemoPDF4
http://go.abbyy.com/?ParentProduct=PDFTransformer&Product=PDFT&Edition=Classic&MajorVersion=4&Part=1132.27&InstallationId=011211151677102404490178380492&ProductSubset=trial&IsTrial=true&SupportId=0325%2D7509%2D6000%2D7737%2D6795%2D7823&Trial=FTXT40010004473688925726&bCount=1&Region=POL&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.768%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=768&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=12.0.104.225&Language=1045&LanguageIETF=pl%2DPL&Target=Buy&Url=http%3A%2F%2Fwww.finereader.pl%2Fredir%2F100%3Futm%5Fsource%3DDemo%26utm%5Fmedium%3DLink%26utm%5Fcampaign%3DZakup%2Dz%2DDemoPDF4


Znak sprawy: GR-341/3/2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

6

11. Podstawy wykluczenia z udziału w postepowaniu

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 u.p.z.p.
z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 i ust. 9 u.p.z.p..

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

3. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą.
4. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną

zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

12. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wraz z zasadami ich
składania i oceny.

1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 u.p.z.p. Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona badania ofert w celu
ustalenia, czy złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 u.p.z.p.,
a następnie dokona oceny ofert w oparciu o opis kryteriów oraz ich wagi i sposobu
oceny ofert, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Po dokonaniu
oceny ofert zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 u.p.z.p. przed udzieleniem
zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez
zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa wraz z ofertą,
potwierdzające wstępne informacje w zakresie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu:
2.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 2.
2.2. Oświadczenia, wniesione w trybie opisanym w art. 25a ust. 1. u.p.z.p.. Informacje

zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załączniki
nr 3 i 4 do niniejszej SIWZ

2.3.Parafowany projekt umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.
3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 u.p.z.p. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na

stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty
w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
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płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p.. – załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

4. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego zgodnie z trybem określonym w art. 26 ust. 2 u.p.z.p. po
dokonaniu oceny ofert:
4.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w  zakresie  określonym  w  art.  24

ust. 1 pkt 13, 14 i 21 u.p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;

4.2. Aktualne 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;

4.3. Aktualne 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.

4.4. Aktualnego 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 u.p.z.p.

4.5. Wykazu potwierdzającego załącznik nr 6 do SIWZ., iż Wykonawca w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wykonał co najmniej 1 dostawy
ciągnika rolniczego  o wartości nie niższej niż 150 000 zł brutto (słownie: sto
pięćdziesiąt tysięcy zł) wraz z podaniem  wartości przedmiotu, daty wykonania
i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana, oraz załączeniem
dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była
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Wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy.

UWAGA! Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku
Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym
adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html

5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.
5.1. Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za
zgodność z oryginałem”.

5.2. Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii
zawierająca jakąkolwiek treść.

5.3. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
5.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim

i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych
dokumentów w języku obcym.

5.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna
lub istnieją wątpliwości co do jej prawdziwości.

5.6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia
i załączniki, o których mowa  w SIWZ Zamawiającego.

5.7. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie
z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz
przepisami prawa.

5.8. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane  przez upoważnionego
przedstawiciela jest on zobowiązany  do przedłożenia właściwego
pełnomocnictwa lub umocowania  prawnego.

5.9. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów -
załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione,
w szczególności  muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane  oraz
odpowiedzi na wszystkie pytania.

5.10. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających  wpływ  lub
mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do
wykluczenia z postępowania.

6. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów
gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne).
6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
6.2. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie

wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w
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wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców, podpisanej  przez wszystkich partnerów przy czym termin, na jaki
została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu
umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione
zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z Wykonawców, powinno być dołączone do oferty.

6.4. Partnerzy składają dokumenty i oświadczenia wymienione, w Rozdziale 12
w: pkt 2.2. (załączniki 3 i 4); pkt 3 (załącznik 5); pkt 4.1.; 4.2.; 4.3.; 4.4. - dla
każdego partnera z osobna.

6.5. Dokumenty z punktów 2.1. (Załącznik nr 2) i 2.3. (Załącznik nr 7) składane są
wspólnie.

6.6. Dokumenty wymienione w Rozdziale 12 pkt 4.5 muszą być złożone przynajmniej
przez jednego z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia.

6.7. Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

7. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale 12:
7.1.1.pkt. 4.1. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21;

7.1.2.pkt. 4.2.; 4.3.; 4.4. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że;

7.1.2.1. 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;

7.1.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.2. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale 12 pkt. 7.1.1. i 7.1.2.2. SIWZ, powinny

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument,
o którym mowa w Rozdziale 12 pkt 7.1.2.1. SIWZ, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
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7.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w Rozdziale 12 pkt 7.1. SIWZ, 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. Przepis Rozdziału
12 pkt 7.2. SIWZ stosuje się.

7.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.

7.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale 12 pkt
4.1. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w Rozdziale 12 pkt 7.1.1. SIWZ,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się
takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis Rozdziału 12
pkt 7.2. SIWZ zdanie pierwsze stosuje się.

7.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.

8. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.
8.1. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne,

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych
przez składającego ofertę, w terminie nie późniejszym niż wyznaczony termin
składania ofert.

8.2. Wymienione powyżej dokumenty Wykonawca jest zobowiązany wydzielić
w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy
przedsiębiorstwa, tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał.

8.3. Udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek
zainteresowanego,  po dokonaniu przez Zamawiającego analizy, czy oferta nie
zawiera dokumentów zastrzeżonych, niepodlegających udostępnianiu.

8.4. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika
z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy u.p.z.p..
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8.5. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania
w celu zachowania ich poufności.

9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku
granicznego - spełnia/nie spełnia.

10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1
(załącznik 3 i 4), lub złożone oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczenia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie
przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.

11. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

12. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych
w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane bądź są wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.

14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.

13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów,
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami.

1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
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1.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp.
(zwane dalej zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. (nie dotyczy to oferty i dokumentów
które stanowią potwierdzenie spełniania warunków  udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia).

1.2. Korespondencję przekazaną faksem/fax: (18) 33-12-349) lub drogą elektroniczną
(biuro@gornaraba.pl) uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do
Zamawiającego lub Wykonawcy przed upływem terminu i fakt jej dostarczenia
został niezwłocznie potwierdzony przez stronę na żądanie drugiej strony.

1.3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
1.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej

SIWZ zgodnie z art. 38 Ustawy u.p.z.p..
1.5. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na

bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ.
1.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom,

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na stronie
internetowej Zamawiającego w miejscu gdzie znajdować się będzie ogłoszenie
oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się
z Wykonawcami: Pani Krystyna Kubacka, Pani Zofia Halama email:
biuro@gornaraba.pl , fax: 18 33 12 349

14. Wymagania dotyczące wadium.

1. Przystępując do składania oferty Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości
8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem
terminu składania ofert.

2. Wadium winno być wniesione w jednej lub kilku formach określonych  w art. 45 ust. 6
u.p.z.p.. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej, Rynek 1 nr konta:
97880800060010000054540001 z dopiskiem Wadium: „Zakup i dostawa dwóch
nowych ciągników rolniczych”

3. Przelew winien być  dokonany w terminie gwarantującym wpływ wadium na konto
Zamawiającego przed upływem terminu  składania ofert, a potwierdzenie wykonania
przelewu powinno być załączone w ofercie lub dostarczone do siedziby Spółki,
„Górna Raba” Spółka z o.o., 34-730 Mszana Dolna, ul. Krakowska 27e pokój nr 7 przed
upływem terminu składania ofert.

4. W przypadku wnoszenia wadium w innej niż pieniądz formie, oryginał zabezpieczenia
winien być złożony u Zamawiającego tj. w siedzibie „Górna Raba”  Sp. z o.o.,
34-730 Mszana Dolna, ul. Krakowska 27e pokój nr 7 przed upływem terminu składania
ofert w kopercie opisanej Wadium: „Zakup i dostawa dwóch nowych ciągników
rolniczych”
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5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (poręczenia),
gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie,
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, zobowiązanie gwaranta do
zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
w okolicznościach o których mowa w art. 46 ust. 4a lub 5 u.p.z.p..

6. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez
rozpatrywania.

7. Zwrot i zatrzymanie  wadium następuje na warunkach określonych w art.46 u.p.z.p.
8. Nie wniesienie wadium, o którym mowa w Rozdziale 14 ust. 1 niniejszej Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia spowoduje, iż Wykonawca zostanie wykluczony
z przedmiotowego postępowania.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

16. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

17. Opis sposobu przygotowania ofert. Zwrot kosztów uczestnictwa
w postępowaniu.

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawcy zobowiązani
są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę
zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z uczestnictwem
w postępowaniu, a w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy
zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
Zamawiającego.

3. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej,
w języku polskim, trwałą i czytelną techniką w oparciu o wzór formularza ofertowego
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej  SIWZ. Wszystkie kartki oferty powinny być
ponumerowane, trwale spięte w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu przez osobę (osoby) uprawnioną do
występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”).
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Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i
parafowane przez Osoby Uprawnione. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum,
do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do
reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może
także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

4. Na ofertę składają się m.in.:
4.1. Formularz ofertowy;
4.2. Oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ stanowiące załącznik do Oferty;
4.3. Podpisany przez Wykonawcę projekt umowy.

Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty.
5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust.3 ustawy, oferty składane

w postępowaniu o zamówienie podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

6. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16/04/1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z póź.
zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one
udostępnione innym uczestnikom postępowania.

7. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika
postępowania.

8. W przypadku zastrzeżenia informacji nie do udostępnienia, należy załączyć do oferty,
wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany załącznik nr 8 do SIWZ –
Zastrzeżenie nie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. zgodnie z definicją
art.11 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1503).Zastrzeżenie nie udostępniania informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa innych niż wymienione w w/w ustawie
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

9. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty.

10. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie
(art. 86 ust. 4 u.p.z.p.).

11. Ofertę należy składać w jednej zapieczętowanej kopercie lub w innym w trwały sposób
zabezpieczonym opakowaniu. Opakowanie np.: koperta powinna być zaadresowana
następująco: Oferta na: „Zakup i dostawa dwóch nowych ciągników rolniczych”.
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12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę. W takim przypadku Wykonawca prześle do Zamawiającego pisemne
powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty. Wycofanie lub zmianę należy złożyć w
miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty i dodatkowo oznaczyć
określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

18. Miejsce i termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie (pokój nr 7) „Górna
Raba Sp. z o.o., ul. Krakowska 27 e, 34-730 Mszana Dolna, do dnia 06/06/2017 r. do
godziny 10:00.

2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie do Wykonawcy,
zgodnie z art. 84 ust. 2 u.p.z.p.. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej
wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć
w dniu 06/06/2017 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna
(I piętro).

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. W przypadku, jeśli Wykonawca zechce zapoznać się ze złożonymi ofertami musi
wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego, który wyznaczy miejsce i termin okazania
ofert.

6. Koperty z dopiskiem "WYCOFANIE", zostaną odczytane w pierwszej kolejności.
Oferty te nie będą otwierane. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez
otwierania.

7. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

19. Opis kryteriów i sposób obliczenia ceny.
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty

z uwzględnieniem  wszystkich opłat i podatków, ewentualnych upustów i rabatów
oraz innych kosztów określonych w niniejszej SIWZ.

2. Wszystkie wartości cenowe w ramach niniejszego przetargu będą określone w złotych
polskich (do dwóch miejsc po przecinku) i wszystkie płatności będą realizowane
wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena ofertowa
powinna być podana cyfrowo i słownie.

3. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku
od towarów i usług.

4. W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja
dokona oceny stosując następujące  kryteria:
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a) Kryterium I – cena = 60 %
b) Kryterium II – długość gwarancji = 20 %
c) Kryterium III – termin dostawy = 20 %

 Ilość punktów, jaką uzyska oferta w kryterium „cena” zostanie wyliczona według wzoru:

Vxc = Cn / Cx x 100 x 60%

gdzie:
x – numer badanej oferty
Vxc – ilość punktów badanej oferty
Cn – cena brutto oferty z najniższą ceną
Cx – cena brutto oferty badanej
100 – stała
60% - waga kryterium

W kryterium „cena” badana oferta może uzyskać maksymalnie 60,00 pkt.

Ilość punktów w kryterium „długość gwarancji”, jaką uzyska oferta zostanie wyliczona
według wzoru:

Vxg = Gx / Gn x 100 x 20%

gdzie:
x – numer badanej oferty
Vxg – ilość punktów badanej oferty
Gx – długość gwarancji oferty badanej
Gn – najdłuższa zaoferowana długość gwarancji
100 – stała
20% – waga kryterium

W kryterium „długość gwarancji” badana oferta może uzyskać maksymalnie 20,00 pkt.

· Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji obejmujący całe
zamówienie/przedmiot umowy wynosi 24 miesiące.
W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego, niż wymagany, okresu gwarancji lub
nie podanie (nie wpisanie) okresu gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie  odrzucona na
podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna
z SIWZ.

· Zamawiający określa maksymalny okres gwarancji obejmujący całe
zamówienie/przedmiot umowy uwzględniony do oceny ofert, który wynosi 60 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca  zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny oferty
zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie.
Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalna
liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.

Ilość punktów w kryterium „termin dostawy”, jaką uzyska oferta zostanie wyliczona według
wzoru:
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Vxt = Tn / Tx x 100 x 20%

gdzie:
x – numer badanej oferty
Vxt – ilość punktów badanej oferty
Tn – najkrótszy zaoferowany termin dostawy
Tx – termin dostawy oferty badanej
100 – stała
20% – waga kryterium

W kryterium „termin dostawy” badana oferta może uzyskać maksymalnie 20,00 pkt.

Zamawiający wymaga, aby dostawa został zrealizowana w terminie maksimum 30 dni od
daty zawarcia umowy.
Za najkorzystniejszą zostanie oceniona oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą łączną liczbę punktów uzyskanych w Kryterium I-III.

20. Ogólne warunki umowy na wykonanie zamówienia.

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa będąca przedmiotem niniejszego
postępowania stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ. Do oferty należy załączyć projekt
umowy, podpisany przez Osoby Uprawnione co oznaczać będzie gotowość zawarcia
umowy z Zamawiającym na przedstawionych warunkach.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna
z okoliczności, wymienionych w art. 144 ust. 1.

3. Dopuszcza się następujące zmiany umowy:
3.1. w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych

następującymi okolicznościami: siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie
przedmiotu umowy;

3.2. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania
umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4. Urzędowa zmiana stawki podatku VAT, nie będzie wymagała formy aneksu do
niniejszej umowy.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p., zgodnie z art.
179.

Clic
k h

ere
 to

 buy

AB
BYY PDF Transform

er+

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

AB
BYY PDF Transform

er+

www.ABBYY.com

http://go.abbyy.com/?ParentProduct=PDFTransformer&Product=PDFT&Edition=Classic&MajorVersion=4&Part=1132.27&InstallationId=011211151677102404490178380492&ProductSubset=trial&IsTrial=true&SupportId=0325%2D7509%2D6000%2D7737%2D6795%2D7823&Trial=FTXT40010004473688925726&bCount=1&Region=POL&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.768%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=768&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=12.0.104.225&Language=1045&LanguageIETF=pl%2DPL&Target=Buy&Url=http%3A%2F%2Fwww.finereader.pl%2Fredir%2F100%3Futm%5Fsource%3DDemo%26utm%5Fmedium%3DLink%26utm%5Fcampaign%3DZakup%2Dz%2DDemoPDF4
http://go.abbyy.com/?ParentProduct=PDFTransformer&Product=PDFT&Edition=Classic&MajorVersion=4&Part=1132.27&InstallationId=011211151677102404490178380492&ProductSubset=trial&IsTrial=true&SupportId=0325%2D7509%2D6000%2D7737%2D6795%2D7823&Trial=FTXT40010004473688925726&bCount=1&Region=POL&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.768%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=768&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=12.0.104.225&Language=1045&LanguageIETF=pl%2DPL&Target=Buy&Url=http%3A%2F%2Fwww.finereader.pl%2Fredir%2F100%3Futm%5Fsource%3DDemo%26utm%5Fmedium%3DLink%26utm%5Fcampaign%3DZakup%2Dz%2DDemoPDF4


Znak sprawy: GR-341/3/2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

18

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 u.p.z.p..

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej są:
a) Odwołanie,
b) Skarga do sądu,

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie u.p.z.p.. Szczegółowo
kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180 – 198 u.p.z.p..

5. Skarga do sądu przysługuje na wyrok zespołu arbitrów oraz na postanowienia zespołu
arbitrów kończące postępowania odwoławcze. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi
do sądu uregulowane zostały w art. 198 a – 198 g u.p.z.p..

22. Rażąco niska cena.

Zamawiający dokona oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę wg zasad określonych
w art. 90 u.p.z.p..

23. Udzielenie zamówienia i informacje o formalnościach, jakie powinny
zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane
w art. 93 u.p.z.p.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie
zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
3.1.wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,

siedzibę albo adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz  nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania
i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

3.2.Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;

3.3.Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

3.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2 u.p.z.p., po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
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Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w Rozdziale 23 pkt. 3 SIWZ
Zamawiający umieści na stronie internetowej Zamawiającego, tj.: „Górna Raba”
Sp. z o.o.: http://www.gornaraba.pl/ oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie.

4. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po
upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 u.p.z.p.,
albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów, o których mowa w niniejszym Rozdziale 23pkt 5 SIWZ, jeżeli
w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
5.1. złożono tylko jedna ofertę,
5.2. nie odrzucono żadnej oferty,
5.3. nie wykluczono żadnego wykonawcy.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą
przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 u.p.z.p..

24. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy u.p.z.p. oraz Kodeks
Cywilny.

25. Załączniki.

1. Załącznik nr 1 do SIWZ –Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 do SIWZ –Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4. Załącznik nr 4 do SIWZ –Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 6 do SIWZ –Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw
7. Załącznik nr 7 do SIWZ -  Projekt umowy.
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