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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowice Wielkie , ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice 

Wielkie, woj. dolnośląskie, tel. 075 7515124, faks 075 7515124. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.janowicewielkie.eu/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup ratalny fabrycznie 

nowego ciągnika rolniczego, przyczepy i osprzętu dodatkowego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, przyczepy i osprzętu 

dodatkowego. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik 

nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej w dalszej części 

SIWZ. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia opisane w Załączniku nr 

4 do SIWZ, zawierają minimalne wymagania dotyczące wyposażenia przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca może zaoferować składniki przedmiotu zamówienia o standardzie i 

parametrach wyższych niż opisane w Załączniku nr 4, jednakże z zachowaniem warunku nie 

oferowania równocześnie innych parametrów gorszych niż opisane w przedmiotowym 

załączniku. 3.2 Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi na miejsce wskazane przez 

Zamawiającego transportem i na koszt Wykonawcy. Miejsce dostawy: 58-520 Janowice 

Wielkie, ul. Kolejowa 2 3.3. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia 

dokumenty: 1. Dokumentację umożliwiającą rejestrację ciągnika oraz przyczepy we 

właściwym dla Zamawiającego urzędzie (m.in. świadectwo homologacji). 2. Karty pojazdów 

http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/


oraz dokumentacje techniczno-ruchowe podzespołów. 3. Instrukcję obsługi dla przedmiotów 

zamówienia sporządzone w języku polskim. 4. Karty gwarancyjne. 5. Katalogi części 

zamiennych w postaci papierowej. 6. Świadectwa zgodności dla ciągnika rolniczego i 

przyczepy. 7. Listę autoryzowanych placówek serwisowych obsługujących zaproponowaną 

markę ciągnika położonych w odległości do 150 km od siedziby Zamawiającego. 3.4 Ciągnik 

rolniczy i przyczepa muszą spełniad wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po 

drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 

(jednolity tekst Dz. U. z dnia 18 października 2012 r., poz. 1137). 3.5 Nadto Wykonawca 

zamówienia będzie zobowiązany do: 1. przeprowadzenia rozruchu u Zamawiającego 

dostarczonego ciągnika rolniczego, przyczepy i osprzętu dodatkowego, 2. przeprowadzenia 

instruktażu dla dwóch osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi 

przedmiotów zamówienia. 3. wykonywania w okresie gwarancji, w ramach ceny oferty 

(materiały, usługa, dojazd), przeglądów serwisowych przedmiotów zamówienia w siedzibie 

Zamawiającego (miejscu garażowania).. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 16.50.00.00-0, 43.25.00.00-0, 

16.31.00.00-1. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

dniach: 10. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w 

wysokości 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) na zasadach 

określonych w niniejszym rozdziale SIWZ przed upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 

Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. oddział w Jeleniej Górze Nr konta bankowego: 54 2030 

0045 1110 0000 0080 3360 Za termin wniesienia przyjmuje się rzeczywisty czas uznania 

rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty 

kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu 

należy wpisać: Wadium - Zakup ratalny fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, przyczepy i 

osprzętu dodatkowego. 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, 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 punkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42 z 

2007 r., poz. 275 ze zm.). W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, 

Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty oryginału dokumentu wystawionego 

na rzecz Zamawiającego. Dokumenty o których mowa w punkcie 8.2. podpunkt 2 do 5 muszą 



zachować ważność przez cały okres związania ofertą Wykonawca którego oferta, nie będzie 

zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego 

oferta zostanie odrzucona. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 Ustawy 

Pzp. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu - Załącznik nr 2 do SIWZ 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

jeżeli Wykonawca wykaże się, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie) zrealizował co najmniej 3 dostawy ciągników 

rolniczych lub innych samobieżnych maszyn rolniczych o wartości nie 

mniejszej niż 80.000,00 zł brutto każda oraz wykaże, że zostały ona wykonane 

prawidłowo poprzez przedstawienie referencji wydanych przez kupujących - 

Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu - Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu - Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu - Załącznik nr 2 do SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 



WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach 

lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

jeżeli Wykonawca wykaże się, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie) zrealizował co najmniej 3 dostawy ciągników rolniczych lub innych 

samobieżnych maszyn rolniczych o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto 

każda oraz wykaże, że zostały ona wykonane prawidłowo poprzez przedstawienie 

referencji wydanych przez kupujących - Załącznik nr 7 do SIWZ.; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 

zaświadczenie, że uzyskał 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 



 próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których 

autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie 

zamawiającego; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

24.1. Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności. Strona dążąca do zmiany treści umowy jest obowiązana do 

przedstawienia argumentów uzasadniających zmianę. 24.2 Niedopuszczalne są, pod rygorem 

nieważności, istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

24.3 Zamawiający przewiduje miedzy innymi możliwość dokonania zmian postanowień 

zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: a. zmiana adresu/siedziby 

zamawiającego/wykonawcy, b. zmiany danych identyfikujących Zamawiającego, c. zmiana 

osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, d. zmiana będąca skutkiem 

poprawy oczywistej omyłki pisarskiej, e. nie jest dopuszczalna zmiana wykonawcy, z 

wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z 

Kodeksem Spółek Handlowych, sukcesji z mocy prawa, f. zmiana postanowień umowy w 

związku: - ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT), - rezygnacją z części 

dostawy przez Zamawiającego, g. zmiany umowy w postaci skrócenia terminu realizacji 

umowy, h. okoliczności, których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia 

postępowania przetargowego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2 58-520 Janowice Wielkie. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 16.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Janowice Wielkie, ul. 

Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie (I piętro, pokój nr 10). 



IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy 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 

 
 


