
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
bip.swieciechowa.pl/informacje/przetargi 

 

Święciechowa: Zakup pojazdów niskoemisyjnych - zakup ciągnika 
Numer ogłoszenia: 37529 - 2016; data zamieszczenia: 11.04.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Święciechowa , ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa, woj. 
wielkopolskie, tel. 065 5333510, faks 065 5299548. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pojazdów 
niskoemisyjnych - zakup ciągnika. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest Zakup pojazdów niskoemisyjnych - zakup ciągnika. 2. Wykonawca w 
ramach realizacji przedmiotu zamówienia sprzeda i dostarczy do siedziby zamawiającego we 
własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko ciągnik rolniczy oraz ładowacz czołowy wraz z 
osprzętem i wyposażeniem. 3. Szczegółowy opis parametrów technicznych zawiera 
Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Ciągnik i ładowacz wraz z 
osprzętem i wyposażeniem stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe, 
rok produkcji co najmniej 2015. 5. Dostarczony ciągnik musi dodatkowo posiadać: aktualną 
homologację zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisie art.70b i nast. ustawy z dnia 
20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, kartę gwarancyjną oraz dokumenty określające 
zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, wykaz punktów serwisowych 
na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, fabryczna 
instrukcja obsługi w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do 
prawidłowej eksploatacji, katalogiem części osprzętu w języku polskim oraz części 
składowych wchodzących w skład wyposażenia (katalog części zamiennych), dokumenty 
niezbędne do rejestracji pojazdu, komplety kluczyków w liczbie dostarczonej przez 
producenta. 6.Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w 
odległości maksymalnej 30 kilometrów od siedziby zamawiającego. W okresie gwarancji 
nieodpłatne usunięcie wad, awarii i usterek następować będzie w terminie - do 7 dni 
roboczych licząc od następnego dnia od dnia zgłoszenia. Dopuszcza się zgłoszenie dokonane 
faksem lub drogą mailową. 7. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi 
szkolenie wyznaczonych osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi 
przedmiotu zmówienia w uzgodnionym terminie. 8. Okres gwarancji udzielony przez 



Wykonawcę wynosi minimum 12 miesięcy. W cenie należy uwzględnić pierwszy oraz drugi 
przegląd gwarancyjny, co oznacza, że przeglądy będą bezpłatne. 9. W okresie gwarancji 
wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii (usterek lub wad) w tym 
obejmujące dojazd serwisanta, transport przedmiotu sprzedaży do jego siedziby i z powrotem 
oraz wymianę materiałów i części (za wyjątkiem ceny materiałów i części eksploatacyjnych 
podlegających naturalnemu zużyciu to jest klocków hamulcowych, olejów, filtrów) ponosi 
Wykonawca. Wszystkie, zastosowane w trakcie realizacji uprawnień wynikających z 
gwarancji, części mają być oryginalne i fabrycznie nowe. 10. W dniu odbioru ciągnika 
rolniczego i ładowacza wraz z osprzętem i wyposażeniem zostanie sporządzony protokół 
odbioru. 11. W związku z realizacją przez Gminę Święciechowa założeń Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej, ciągnik musi spełniać wymogi normy EURO 3B (lub bardziej restrykcyjne) 
dla maszyn rolniczych. Niespełnienie ww. wymogu skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 16.81.00.00-6. 

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: 21. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium wynosi 4 000 zł (słownie: cztery tysiące 
złotych) i należy je wnieść na rzecz Gminy Święciechowa przed upływem terminu do 
składania ofert. 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3 do SIWZ. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten spełni wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie, wykonał: co najmniej 2 dostawy obejmujące ciągnik 
rolniczy o wartości minimum 180 000,00 zł brutto każda dostawa oraz załączy 
dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. 



• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3 do SIWZ. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3 do SIWZ. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3 do SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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: 

• 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 
wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ) w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z którego 
wynika wykonanie co najmniej 2 dostaw obejmujących ciągnik rolniczy o 
wartości minimum 180 000,00 zł brutto każda dostawa oraz załączy dokumenty 
potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.; 

• 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. 

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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY  

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Dowód wniesienia wadium, 2. Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 
2b ustawy, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie 
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: a) 
zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania 
zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru 
stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału 
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 - 8 SIWZ. 5. W 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: a) każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym członek Konsorcjum, wspólnik spółki 
cywilnej ) musi złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 - 8 SIWZ, b) 



pozostałe dokumenty Rozdział VI ust. 1 pkt 1 - 3 oraz pkt 9 SIWZ mogą być przedstawione 
przez jednego Wykonawcę lub wspólnie (przez pełnomocnika Konsorcjum, spółki cywilnej), 
w zależności od tego czy spełniają w tym zakresie warunki udziału każdy z osobna czy tylko 
łącznie. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: - zobowiązani są 
ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 
Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do 
poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów, - pełnomocnictwo musi 
mieć formę pisemną, dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty. 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 85 
• 2 - okres gwarancji - 10 
• 3 - normy EURO - 5 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://bip.swieciechowa.pl/informacje/przetargi/123-zamowienia-
publiczne 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ 
można pobrać bezpłatnie z ww. strony internetowej. Natomiast za specyfikację w wersji 
papierowej płaci się przelewem 50zł na konto nr 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  25.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Świeciechowie, ul. Ułańska 4. 64-
115 Święciechowa, pokój nr 6, pierwsze piętro. 

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 

           Zatwierdzam 

Święciechowa, dnia 11.04.2016r.             z up. Wójta Gminy  

             /-/ mgr Patryk Tomczak 
         Zastępca Wójta 
 


