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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  

I.INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 

1. Zamawiającym jest: 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie, 

ul. Mokoszyńska 1, 27-600 Sandomierz Nr tel.: 48 15-832 34 71 Nr fax.: 48 15-832 34 70 

e-mail: mokoszyn1@interia.pl,www.mokoszyn.pl NIP 864-120-41-72, REGON 292450509  

godziny urzędowania-w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30 

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych-tekst jednolity (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późniejszymi zmianami.) 

III.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11.ust.8 Ustawy PZP, tj. poniżej kwoty 209.000,000 euro. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

a)Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 

b)Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

c)Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

d)Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 

e)Zamawiający dopuszcza powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 

Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom- 

załącznik nr 6 do SIWZ. 

f)Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

g)Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

h)Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany 

jest do jej monitorowania do dnia składania ofert, gdyż zamieszczane tam są wyjaśnienia (ewentualne 

zmiany) treści SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienia stają się częścią SIWZ i będą dla Wykonawców 

wiążące. 

2. Rodzaj zamówienia-dostawa. 

3. Określenie przedmiotu zamówienia. 

NAZWA ZADANIA 

Dostawa kombajnu zbożowego do mechanicznego zbioru ziarna. 

Dla ZSCKR w Sandomierzu 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 1. 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa kombajnu zbożowego do mechanicznego zbioru ziarna. 
Dla ZSCKR w Sandomierzu 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 1. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: dokumentacji-formularzu charakterystyki 

technicznej przedmiotu zamówienia, stanowiącej załączniki nr 8 do SIWZ. 

Należy przeprowadzić dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem charakterystyki technicznej.  

KOD CPV: 

16300000-8-Maszyny żniwne 
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4.Dokumentacja dostawowa. 

Składając ofertę, Wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę sprzętu, typ, producenta, który oferuje oraz 
przedstawić w ofercie dokładny (pełny) opis techniczny zawierający wszystkie parametry określone charakterystyce 

technicznej przedmiotu zamówienia-załącznik nr 8 do SIWZ. 

Wykonawca przed wydaniem kombajnu Zamawiającemu wykona czynności techniczno-serwisowe, 

a wraz z kombajnem dostarczy odpowiednią dokumentację techniczną w języku polskim: 

a)niezbędne przeglądy przedsprzedażne, które odnotuje w książce przeglądów serwisowych, 

b)pierwsze uruchomienie kombajnu, 

c)przed upływem okresu gwarancji dokona bezpłatnego przeglądu kombajnu zbożowego i usunie stwierdzone usterki, 

d)książkę gwarancyjną, 

e)książkę przeglądów serwisowych. 

Przekazanie kombajnu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi za pomocą pisemnego protokołu 

przekazania. 

5.Inne wymagania wobec Wykonawcy w ramach gwarancji: 

Zaistniałe usterki w kombajnie w okresie gwarancyjnym usuwane będą bezpłatnie przez Wykonawcę, 

W razie awarii w okresie gwarancyjnym Wykonawca winien zapewnić naprawę kombajnu w miejscu garażowania tj. 

ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie, w okresie od 1 do 3 dni w zależności od stopnia awarii. 

W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 3 dni w okresie żniwnym Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć na własny koszt maszynę zastępczą. 

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Termin wykonania zadania od Momentu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do: 

16 października 2017r. 

2. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokona odbioru jakościowego. 

VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art.22.ust.1 

Ustawy PZP. 

2. Nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1.pkt.12-23 Ustawy PZP 

3. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24.ust.5.pkt.1 Ustawy PZP 

4.Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami 

wymaganymi treścią SIWZ. 

5. Spełnią wymagania określone Ustawą PZP oraz niniejszą specyfikacją. 

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo.  

Etap I. 

Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w 

oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty i stanowić będzie 

wstępne potwierdzenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunku udziału w postępowaniu 
(spełnia/nie spełnia). 
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Etap II. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

7. Podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

Wykonawców nie spełniających wymagań określonych przepisami art. 24 ust. 1-art. 24 ust. 5 Ustawy PZP, 

a w szczególności narusza: art. 24 ust. 5, pkt. 4 

8. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 

9. Zamawiający odrzuca ofertę, zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy PZP. 

10. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie 

po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.  

Zamawiający może Wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

VII.INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH:  

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

a)Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru-załącznik nr 1 do SIWZ. 

b)Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 Ustawy PZP-UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU, 
z wykorzystaniem wzoru-załącznik nr 2 do SIWZ. 

c)Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 Ustawy PZP-WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA, 
z wykorzystaniem wzoru-załącznik nr 3 do SIWZ. 

d)Zaakceptowany własnoręcznym podpisem formularz charakterystyki technicznej przedmiotu zamówienia 

-załącznik nr 8 do SIWZ. 

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 

nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia: 

W przygotowanej ofercie przetargowej Wykonawca musi zawrzeć treść potwierdzającą spełnienie warunków: 

 odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt.1 Ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa 

każdy z nich. 

 zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

lub inny dokument potwierdzający, 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. 

 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS, 

albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 

potwierdzający, 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. 

 odnośnie zdolności technicznej lub zawodowej: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi: 
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Przygotowany na zasadzie własnoręcznego oświadczenia tabelaryczny wykaz minimum 3 dostaw maszyn 

rolniczych-w tym jedna dostawa na kwotę minimum 300.000,00zł brutto, 
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy-w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, 

oraz załączeniem dokumentu, że dostawy zostały prawidłowo wykonane-załącznik nr 7 do SIWZ 

 ubezpieczenie Wykonawcy-opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, 

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną: 180.000,00zł 

3. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile 

nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 

4. Listę podmiotów, które należą do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku przynależności do 

jakiejkolwiek grupy kapitałowej-art. 24 ust. 3 Ustawy PZP-załącznik nr 5 do SIWZ 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia 
na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP-dotyczące 

oświadczenia o przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej-art. 24 ust. 3, 

Wykonawca wraz z oświadczeniem może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą 

do zakłóceń konkurencji w niniejszym postępowaniu. 

5. Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom- 

załącznik nr 6 do SIWZ. 

Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 

dokumentów, o których mowa składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: 

 Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości-wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

 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, przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa to zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 

notariuszem. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych 
organów odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia stanowiące załączniki 

nr 2 i 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych 

przez składającego ofertę. Dokumenty niejawne zastrzeżone składane w ofercie Wykonawca wydziela lub oznacza 
w wybrany przez siebie sposób. 
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Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu. 

VIII.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI:  

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie, emailem pocztą elektroniczną lub faksem. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w formie 

pisemnej, emailem pocztą elektroniczną lub faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. 

3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

a)dyrektor Marek Niedbała-tel. 15-832-34-71, 

b)kierownik adm.-gosp.-Krzysztof Sieja-tel. 15-832-34-71, lub 506-866-192, 

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. 

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na pytania wszystkim wykonawcom, jednak nie później niż na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do 

zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ  

o ewentualnych zmianach, dotyczących przedmiotu przetargu, wynikłych w trakcie postępowania,  

a mogących mieć wpływ na rozstrzygnięcie przetargu. Informacja taka zostanie również zamieszczona na stronie 

internetowej zamawiającego (podanej w poprzednim punkcie). 

5. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

IX.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: Wadium nie jest wymagane. 

X.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

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 60 dni. 

XI.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:  

1. Składana oferta winna być sporządzona na formularzu oferty, z wykorzystaniem załącznika nr 1 do niniejszej 

SIWZ. 

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym w sposób czytelny. 
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7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 

8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści oraz zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinny być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 

niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w następujący sposób: 

NAZWA ZADANIA 

Dostawa kombajnu zbożowego do mechanicznego zbioru ziarna. 

Dla ZSCKR w Sandomierzu 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 1. 
Nie otwierać przed: 22.08.2017r. godz.11:00. 

 

XII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

(Zgodnie z art. 43, ust. 1 Ustawy PZP)  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Z.S.C.K.R w Sandomierzu-Mokoszynie, 

ul. Mokoszyńska 1, 27-600 Sandomierz do dnia: 22.08.2017r. godz.10:30. 

2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w/w, w dniu: 22.08.2017r. o godz.11:00. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

5. Po otwarciu oferty Przewodniczący Komisji Przetargowej odczyta nazwę (firmy-Wykonawcy), adres Wykonawcy, 

cenę oferty oraz termin wykonania zamówienia. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie uczestniczy w otwarciu ofert na jego wniosek Zamawiający prześle 

mu informacje z punktu 5.) 

7. W trakcie dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert z zastrzeżeniem, że nie zostanie dokonana jakakolwiek zmiana w treści 
oferty oraz niedopuszczalne będzie prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych, dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności 
oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 

zawiadamiając Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

9. Jeżeli zostaną złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli do złożenia 

w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Cena zawarta w ofertach dodatkowych nie może być wyższa 

od ceny zawartej w już złożonych ofertach.  

XIII.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:  

1. Cena musi uwzględnić wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Cenę oferty stanowić będzie suma wartości wykonania wszystkich elementów zamówienia netto bez podatku VAT, 
minus ewentualne upusty, plus kwota podatku VAT. 

Do obliczeń ceny brutto należy zastosować podatek VAT w wysokości 23% 
Tak wyliczoną cenę brutto Oferent zamieszcza w ofercie. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową 
przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty. 

3. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową ustaloną na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom. 
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XIV.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:  

C-Cena oferty-60% 

W zakresie powyższego kryterium oferta może uzyskać maks. 60pkt. 

Ocena punktowa kryterium „cena” dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

Zamawiający przyporządkuje najkorzystniejszej wartości (najniższa cena wykonania zadania) maksymalną 

ilość punktów zgodnie z przyjętą skalą punktową, tj. 60. 

 

Każdej następnej wartości Zamawiający przyporządkuje ilość punktów proporcjonalnie mniejszą stosując 

wzór: 

C=(wartość najniższa\wartość badana)x100x60% 

 

G-Gwarancja na dostarczony kombajn w latach-30% 

W zakresie powyższego kryterium oferta może uzyskać maks. 30pkt. 

Gwarancja na dostarczony kombajn, nie może być krótsza niż 2 lata i nie dłuższa niż 4 lata od daty pisemnego 

odbioru kombajnu przez Zamawiającego. 

Ocena punktowa kryterium „gwarancja na dostarczony kombajn” dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

Zamawiający przyporządkuje najkorzystniejszą wartość punktową, równą 30 punktów, ofercie przewidującej 

najdłuższy termin udzielonej gwarancji równy 4 lata. 

 

Każdej następnej wartości Zamawiający przyporządkuje ilość punktów proporcjonalnie do okresu trwania 

gwarancji na dostarczony kombajn, tj.: 

Gwarancja na dostarczony kombajn: 3 lata-20 punktów, 

Gwarancja na dostarczony kombajn: 2 lata-10 punktów, 

Cn-Czas rozpoczęcia naprawy od chwili zgłoszenia usterki przez Zamawiającego w godzinach-10% 

W zakresie powyższego kryterium oferta może uzyskać maks. 10pkt. 

Czas rozpoczęcia naprawy od chwili zgłoszenia usterki przez Zamawiającego nie krótszy niż 24 godziny, 

nie dłuższy jednak niż 72 godziny. 

Ocena punktowa kryterium „czas rozpoczęcia naprawy” dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

Zamawiający przyporządkuje najkorzystniejszą wartość punktową, równą 10 punktów, ofercie przewidującej 

najkrótszy termin rozpoczęcia naprawy od chwili zgłoszenia usterki przez Zamawiającego równy 24 godziny.  

Każdej następnej wartości Zamawiający przyporządkuje ilość punktów proporcjonalnie do terminu 

wykonania zadania, tj.: 

Czas rozpoczęcia naprawy równy: 48 godzin-5 punktów, 

Czas rozpoczęcia naprawy równy: 72 godzin-1 punkt  

2. Za ofertę wygrywającą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona przez Zamawiającego i uzyska 

najwyższą liczbę punktów, w stupunktowej skali po zsumowaniu składowych cena, gwarancja wykonania 

zamówienia i czas rozpoczęcia naprawy od chwili zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. 

Ow-Oferta wygrywająca=C-cena oferty+G-gwarancja na dostarczony kombajn+Cn-czas rozpoczęcia 

naprawy od chwili zgłoszenia usterki przez Zamawiającego 

XV.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zgodnie z art. 92 Ustawy PZP jednocześnie 
zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:  

a)Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmy-Wykonawcy), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
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. 
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b)Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

c)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. 

d)Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może 

być zawarta.  

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa 

wyżej na stronie internetowej Zamawiającego-www.mokoszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

w swojej siedzibie. 

3. Jeśli 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 przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, 

że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy PZP  

XVI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE NALEŻYTEGO ZABEZPIECZENIA UMOWY: 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

XVII.WZÓR UMOWY: Wzór umowy stanowi załącznik numer 4 do SIWZ.  

XVIII.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

(Sposoby odwołania):  

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wobec czynności:  

a)wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 

b)określenia warunków udziału w postępowaniu, 

c)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

d)odrzucenia oferty odwołującego, 

e)opisu przedmiotu zamówienia, 

f)wyboru najkorzystniejszej oferty  

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 

okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. 

4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia-jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 
10 dni-jeżeli zostały przesłane w inny sposób-w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

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

Sandomierz: 04.08.2017r Zatwierdzam: Dyrektor Marek Niedbała. 


